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پایان  پیامن  امضای  با  هش    ۱۳۹۸ حوت  دهم  در 

)امارت  کشور  اصیل  فرزندان  دست  به  اشغال 

اسالمی( و جهت مهم اشغال )امریکایی ها(، امیدهای 

مظلوم  به رسزمین  واقعی  آرامش  و  صلح رستارسی 

امارت  شد،  داده  نوید  گذشته  از  قوی تر  افغانستان 

اسالمی که همواره در چوکات  رشیعت با پالیسی و 

تعهد، امور جهادی خود را به پیش برده و می برد به 

مجرد امضای موافقتنامه خود را پایبند  مواد اجرایی آن 

قرار داده و به متام افرادش تاکیدا  دستور صادر کرد 

که در اجرای پیامن کوشا بوده و بر مراحل آن صبور 

تخطی  کدام  اکنون  تا  الحمد  لله  که  باشند  مقاوم  و 

بسیاری  و  نشده  دیده  اسالمی  امارت  سوی  از  بارز 

بر  سیاسی  امور  کارشناسان  و  بین املللی   ناظران  از 

نیروهایش  و  افراد  بر  اسالمی  امارت  کامل  کنرتول 

ُمهر  پیامن،  مواد  اجرای  و  تعهد  به  آن  وفاداری  و 

تایید گذاشته و این احساِس تعهد و پایمردی امارت 

اسالمی را متجید و ستایش کردند.

چه  و  امریکایی ها   چه  مقابل  جانب  متاسفانه  لکن 

ایادی اجیر آن )اداره کابل و نیروهای فاقد صالحیت 

و  رسکشی ها   تخطی ها،  مرتکب  فوقتا   وقتا  داخلی( 

اسناد  با  باربار  و  شده  پیامن  رصیح  مواد  از  خروج 

معترب )که همینک موجود و به مراجع ذیدخل  هم ارائه 

گردیده( متهم به نقض مواد اجرایی پیامن گردیده اند؛ 

ضعف  روی  از  نه  افغانستان  اسالمی  امارت  ولی 

بلکه از روی منافع علیای کشور و جهت ثبوت خود 

از  کشور«  آرامش  و  واقعی   آزمایی«صلح  راستی  در 

خرد، عقالنیت، تدبیر، درایت، تحمل و بردباری کار 

گرفته و باربار به جانب مقابل )امریکایی ها( گوشزد 

کرده که باید مثل امارت اسالمی به تعهدات خود که 

افغانستان  مردم  و  اسالمی  امارت  به  پیامن  منت  در 

نداشته  پایبند مبانند و سعی در نقض پیامن  داده اند 

و  »صلح  فراز  و  نشیب   پُر  و  طوالنی   مسیر  در  و 

امنیت« در افغانستان به جای سنگ انداخنت  و ایجاد 

الزم  تسهیالت  درامه بازی،  و  بهانه تراشی  مزاحمت، 

را فراهم آورده و برای حل معضله افغانستان به جای 

ایده آل  عقبگرد به گذشته تاریک اشغال، به پیرشفت 

در آینده روشن و امیدوارکننده این کشور گام برداشته 

و بیش از این ملت افغان را در خواسته های  به حق و 

مرشوع شان )که هامنا پایان اشغال، اعاده استقالل و 

نظام رشعی است( به انتظار نگذارند.

بدون تردید دگر بر هیچ کسی پوشیده نیست که همه 

اشغالگران  افغانستان  امروز  بدبختیهای  متام  کاره  

مواد  و  امضاء شده  که  موافقتنامه  آن  و  امریکایی اند  

اجرایی آن هامنگونه که از یکطرف  امارت اسالمی را 

ملزم به اجرای آن می کند از طرف دگر جهت امریکایی 

این  در  و  می کند  تعهدات  آن  اجرای  به  ملزم  نیز  را 

بین اسمی  از اداره  کابل برده نشده که امروز به بهانه 

اداره کابل، مواد اجرایی موافقتنامه به تعویق بیفتد و 

یا به تاخیر اجرا شود، پس باید جانب امریکا حیثیت 

پرجنجال  اداره  بقای  به  این  از  بیش  را  سیاسی خود 

کابل و چانه زنی های  امتیازطلبانه  رسان آن، گره نزده 

برای  بلکه  نکرده  نو خلق  در حل مشکل، مشکل  و 

حل بحران جنگ در افغانستان مطابق جدول زمانی 

موافقتنامه، رسیع اقدام و دست به کار شود.

که  امریکا  جانب  از  گرفته  صورت  تخطی های  

متاسفانه روز به روز بیشرت هم می شود نه اینکه سبب 

سبب  هنوز  بلکه  منی گردد   افغانستان  معضله  حل 

حاال  تا  باید  امریکا  و  شده  معضله  بیشرت  پیچیدگی 

به این درک رسیده باشد که امارت اسالمی صاحب 

پالیسی رسشار از حکمت و درایت  بوده و با توکل  بر 

پشتیبانی  ملت غیور و مجاهدین  الهی،  اقدس   ذات 

فاصله  خود  واالی  آرمان  از  لحظه ای   خود  فداکار 

نگرفته و از تعهدی که در قبال اسالم، شهداء، تاریخ 

و آینده خود دارند رس سوزنی عقب ننشسته و تا روز 

آخر با قربانی و فداکاری در راه آزادی کشور خود از 

هیچ چیز دریغ منی کنند.

بعدی  اقدامات  و  بین االفغانی  گفتامن  برای  نقدا   

امریکایی ها باید طبق تعهدی که در موافقتنامه داده اند 

مجاهدین  زندانی  پنج هزار   بی  قید و رشط  رهایی  در 

در وهله  اول اقدام منوده، از حمله های خودرس شبانه 

ملکی  تلفات  به  که  خامنانسوز  مبباردمان های  و 

انجامیده و جان هموطنان مظلوم را به خطر انداخته 

دست کشیده و طبق مقررات اصولی که در موافقتنامه 

رصاحتا ذکر شده عامل مبانند.

سرمقاله  
چه کسی در مسیر صلح 

سنگ می اندازد؟
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با  افغانستان  مردم  که  است  دهه  چندین  از  بیش 

جنگ های سنگین خارجی و داخلی روبرو هستند. 

از جنگی دست های خود را نشسته اند که به جنگی 

دیگر فراخوانده می شوند؛ از این رو است که هزاران 

کشته ، ده ها هزار زخمی ، به تعداد باالیی معلولین، 

نبود  دیگران،  به  متکی  و  ضعیف  بسیار  اقتصاد 

سواد  سطح  بودن  پایین  پای دار،  عدالِت  و  امنیت 

عمومی و هجرت های مداوم و فراوان، جزو اثرات 

منفی این همه جنگ های خامنان سوز است.

تحمیل نظام های بیرونی
نربدهای  و  کشمکش ها  همه  این  اساسی  علت 

طوالنی، دست های پلید خارجی و هوس پرستی های 

مستکربان و توسعه طلبان رشقی و غربی، با معیّت 

تعدادی اندک از افغانهای اجیر است.

بیشرت از چند دهه است که آنها نظام های مختلفی 

را بر مردم افغانستان تحمیل می کنند. در درازای این 

و سیستم های  گوناگون  ایدئولوژی های  دهه،  چند 

آنها و خودی های  فکری و فلسفی متنوعی توسط 

تربیت یافته در دامن آنان، بر دوش ملت مستضعف 

جنگ های  اصلی  سبب  که  می شود،  گذاشته  ما 

چندین دهه در این خاک و منطقه است. 

استعمار انگلیس
امپراتوری  استعامر،  میدان  یکه تاز  که  بود  زمانی 

تاریخ  از  طوالنی  زمان  مدت  در  انگلیس،  بزرگ 

سه  در  میالدی،   ۱۹۱۹ تاریخ  تا  میالدی   ۱۸۳۹

این  در  پا  خود،  توسعه طلبی های  به  نسبت  نوبت 

خطه و خاک گذاشت و با ایجاد آتش جنگ ها در 

داخلی و  تا سیاست  کرد  افغان، تالش  قبایل  میان 

خارجی این کشور را در کنرتل خود بگیرد و به نوعی 

مسموم  و  فاسد  افکار  لجن زار  را  پاک  میهِن  این 

خویش قرار دهد و با به یغام بردن عقاید و فرهنگ 

نیز  را  آن  اقتصاد و سیاست  مردم، بخش  این  غنی 

این  که  نپایید  دیری  اما  دهد؛  قرار  خود  دستان  در 

هیوالیی که همۀ کشورها را زیر سلطۀ خود قرار داده 

روبرو  افغانان  از طرف  مقاومتی رسسخت  با  بود، 

شد و با شکستی مفتضحانه رو به زوال رفت.

کمونیزم و اشتراکیت شرقی
ایدئولوژی و سیستم فکری اشرتاکیت ]کمونیزم[ که 

رس از همسایگی افغانستان بلند کرد و با شعارهای 

جنب و جوش  به  را  دنیا  عام پذیرش  و  فریبنده 

انداخت و کشورها را یکی پس از دیگری بلعید، در 

ماه دسامرب ۱۹۷۹ میالدی به افغانستان حمله کرد 

و این خطۀ اسالمی را به اشغال خود درآورد و بعد 

از حدود ده سال مقاومت و جهاد افغانان، در ماه 

فوریٔه ۱۹۸۹ میالدی به اشغالش پایان بخشید.

راه  از  تا  خواستند  شوروی  اشغالگران  آری، 

را  شیران، خود  بیشۀ  این  بر  سیطره  با  و  افغانستان 

با  ناگاه  که  برسانند،  منطقه  و  آسیا  گرم  آب های  به 

روبرو شدند،  باوری محکم  با  اما  فقیر،  سپاهیانی 

کسانی که هیچ وقت گامن منی کردند از دست آنان 

پا به فرار بگذارند؛ ولی چنین شد که بعد از حدود 

ده سال جهاد و مبارزۀ تنگاتنگ، جامهیر شوروی 

از هم فروپاشید و این اژدر خطرناک دوباره به سوی 

سوراخش با رسوایی جهانی، عقب کشید.

محمد داود مهاجر چرا افغانستان افروزۀ جنگ هاست؟
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جمهوریت و دموکراسی غربی
در اوایل قرن کنونی )بیست ویکم( نیز غربی ها و در 

راس آنها آمریکا در تاریخ ۲۰۰۱ میالدی خواستند 

تا با آوردن نظام دموکراسی در این رسزمین، منافع 

را  مصالح خویش  و  کنند  منطقه حفظ  در  را  خود 

در آسیا و کشورهای اطرافش از این دیار رهربی و 

کنرتل کنند.

از اهداف مهم ایشان آوردن نظام دل خواه غربی و 

ربودن باورهای دینی و سست کردن آن در جامعٔه 

سپتامرب  یازدهم  حادثٔه  کردن  بهانه  با  و  بود  افغانی 

حضور فیزیکی خود را در قلب آسیا تثبیت کردند؛ 

اما باز هم تاریخ تکرار شد و مردمان این مرز و بوم 

نتوانستند تا ازبین رفنت عقاید و فرهنگ اسالمی خود 

را در قالبی جدید با نام دموکراسی شاهد باشند؛ از 

خود  نیاکان  هامنند  و  پرداختند  مقاومت  به  این رو 

جهادی تاریخی و رستارسی را با پیشینه ای بی سابقه 

به پیش گرفتند و بعد از ۱۹ سال پیکار و مبارزه، آنها 

را به عقب گرد از جنگ طلبی و رو آوردن به گفتامن 

و دیالوگ مجبور ساختند.

دست های بیرونی دلیل آتش افروزی ها
اگر به کندوکاوی متامی جریانات مذکور بنشینیم و 

به تفحِص دقیق این جنگ ها بپردازیم، در می یابیم 

خامنان سوزیها،  این  متامی  اساسی  عامل  که 

نَودونُه فی صد مردم  بیرونی است.  پلید  دست های 

میان  از  و  می دهند  تشکیل  مسلامنان  را  افغانستان 

عموما  که  شان،  بیشرتین  بزرگ،  جمعیت  این 

زندگی  پهناور  خاک  این  روستایی  بخش های  در 

اصیلی  فرهنگی  اصول  و  عنعنات  دارای  می کنند، 

هستند که بر پایه های اسالمی استوار بوده و با رنگ 

کامال دینی مصبوغ اند. از این رو هیچ گاه با عقاید 

و فرهنگ های رشقی و غربی کنار منی آیند و همیشه 

در ِدرازای تاریخ، با باورهای غیر اسالمی مجبور به 

مقابله و پیکار گردیده اند.

هیچ گاه  اسالم  با  مخالف  ایدئولوژی های  متامی 

نتوانسته اند تا در این خاک جوالن پیدا کنند و دوامی 

داشته باشند؛ زیرا گوشت و خون مردمانش با افکار 

راستای  در  همیشه  خود  از  و  گشته  عجین  دینی 

اعتالی آن، ایثار و جان فشانی های سرتگی به منایش 

گذاشته اند که صفحات تاریخ با آن زرین گشته است.

راه حل فروکش جنگ ها چیست؟
موجود  مشکالت  متامی  گره گشای  که  راهی  تنها 

به  مردم  این  گذاشنت  آزاد  می باشد،  افغانستان  در 

آوردن حکومت دل خواه خود است. چیزی که این 

مردم می خواهند به پاداشنت حکومت اسالمی و یک 

نظام  آن  تا  است؛  رشعی  قوانین  مبنای  بر  نظامی 

بتواند باورهای دینی مردم را پاسداری کند و حیات 

اسالمی آنها را در متامی شئون رهربی مناید.

است  زمان  آن  درآمد،  اجرا  به  این خواسته  زمانیکه 

که ما روی آرامش را صدفی صد در این خاک و در 

منطقه خواهیم دید.

لیکن تعداد کسانی که خواهان نظام های غیر نظام 

آنها  اند،  انگشت شامر  و  اندک  بسیار  اند،  رشعی 

به پا  جنگی  یا  و  بکنند  ایجاد  مزاحمتی  منی توانند 

ملت  این  قاطع  اکرثیت  باورهای  به  یا  آنها  کنند. 

احرتام گذاشته و رس فرود می آورند، و یا به احتامل 

بیشرت به هامن کشورهایی بر می گردند که از طرف 

آنان بسیج شده بودند. 

-ان  زود  زودِی  به  ما  ملت  آرمان  این  تا  است  امید 

شاءالله- برآورده شود. وما ذلک علی الله بعزیز.

۲۰ شعبان املعظم ۱۴۴۱

*** اشغالگران شوروی خواستند تا از راه 
افغانستان و با سیطره بر این بیشۀ شیران، 
منطقه  و  آسیا  گرم  آب های  به  را  خود 
اما  فقیر،  سپاهیانی  با  ناگاه  که  برسانند، 
که  کسانی  شدند،  روبرو  محکم  باوری  با 
پا  آنان  از دست  هیچ وقت گمان نمی کردند 

به فرار بگذارند.

با  مخالف  ایدئولوژی های  تمامی   ***
اند تا در این خاک  اسالم هیچ گاه نتوانسته 
باشند؛  داشته  دوامی  و  کنند  پیدا  جوالن 
زیرا گوشت و خون مردمانش با افکار دینی 
راستای  در  همیشه  خود  از  و  گشته  عجین 
سترگی  جان فشانی های  و  ایثار  آن،  اعتالی 
به نمایش گذاشته اند که صفحات تاریخ با آن 

زرین گشته است.
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ــت  ــت و مصلح ــت حکم ــا رعای ــت ب ــان حقیق بی

ــم  ــه حک ــت ک ــالم اس ــای اس ــی از ویژگی ه یک

ــعید  ــرت أبوس ــت. از ح ــز اس ــم نی ــرآن کری ق

ــی  ــت: »أن النب ــت اس ــه روای ــدری رضی الله عن خ

ــم  ــن أعظ ــال: ان م ــلم ق ــه وس ــه علی ــی الل صل

ــر.« )رواه  ــد ســلطان جائ الجهــاد کلمــة عــدل عن

الرتمــذي يف الفــنت: 2174(

خــدری  ابوســعید  حــرت  از  ترجمــه: 

رضی الله عنــه روایــت اســت کــه نبــی مکــرم 

فرمودنــد:  صلی الله علیه وســلم  اســالم 

بزرگرتیــن جهــاد آن اســت کــه در مقابــل پادشــاه 

شــود. زده  انصــاف  حــرف  ظــامل 

ویژگــی  یــک  و  جامــع  خصلتــی  حق گویــی 

اخالقــی اســت کــه ایــن صفــت مربــوط بــه 

شــجاعت می شــود. هامنطــور کــه در میــدان 

ــجاعت و  ــرف ش ــلِح دو ط ــای مس ــگ نیروه جن

دالوری خویــش را بــه رخ می کشــند، وقتــی میــان 

حــق و باطــل تقابــل صــورت می گیــرد، بــا قــدرت 

ــت  ــه در حامی ــی ک ــان صدای ــب و زب ــرتک قل مش

از حــق بلنــد می شــود را حق گویــی می نامنــد. 

ــی: 6/367( ــیرة النب )س

گفــنت حــق زمانــی الزم می شــود کــه حــق از 

لحــاظ مــادی ضعیــف و باطــل قــوی باشــد. 

خداونــد متعــال در همیــن زمینــه دســتور بــه بیــان 

حقیقــت داده و خطــاب بــه پیامــربش فرمــوده 

َعــِن  َوأَْعــرِْض  تُْؤَمــُر  مِبَــا  »فَاْصــَدْع  اســت: 

ــه را  ــتَْهِزئنَِي؛ آنچ ــاَك الُْمْس ــا كََفيَْن ــنَي * إِنَّ الُْمرْشِكِ

مأموریــت داری، آشــکارا بیــان کــن! و از مــرشکان 

روی گــردان )و بــه آنهــا اعتنــا نکــن(! مــا رّش 

اســتهزاکنندگان را از تــو دفــع خواهیــم کــرد« 

)95-94 )حجــر: 

ــته و  ــه گذش ــوت مخفیان ــان دع ــون زم ــی اکن یعن

ــس  ــت، پ ــیده اس ــرا رس ــی ف ــوت علن ــت دع وق

علنــاً حکــم خداونــد را بیــان کــن و اگــر مرشکیــن 

ــه  ــی ب ــد، اعتنای ــه متســخر و اســتهزا روی آوردن ب

آن نکــن و از قــدرت آنهــا هــم باکــی نداشــته 

ــن  ــت. از ای ــی اس ــو کاف ــرای ت ــد ب ــاش، خداون ب

آیــه مشــخص می شــود کــه تــرس و هــراس مانــع 

ممکــن  متعــددی  مــوارد  و  اســت  حق گویــی 

اســت منشــأ ایــن هــراس باشــند؛ تــرس بــر جــان، 

ــا  ــد متعــال ب ــش و... خداون ــرس از رسزن ــال، ت م

آیــه ی »إِنَّــا كََفيَْنــاَك الُْمْســتَْهِزئنَِي« بیــان داشــته کــه 

اهمیتحقگویی
نوشته: موالنا محمد مظاهری ندوی
مترجم: صابر بلوچ
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ــان  ــت و انس ــان اس ــتیبان حق گوی ــروردگار پش پ

حق گــو نگــران چیــزی نباشــد. در احادیــث آمــده 

صلی الله علیه وســلم  اکــرم  رســول  بــاری  کــه 

ــی  ــد: کس ــتادند و فرمودن ــه ایس ــان خطب ــرای بی ب

کــه حــرف حــق را فهمیــد، نبایــد خــوف و هــراس 

مانــع از گفــنت آن باشــد. )ســنن ابــن ماجــه: 

)4008

در جوامــع مختلــف انســان ها، خطرناکرتیــن افــراد 

حاکــامن و پادشــاهان ظــامل و ســتمگر هســتند، به 

همیــن دلیــل پیامــرب اکــرم صلی الله علیه وســلم 

حق گویــی در مقابــل آنهــا را بزرگرتیــن جهــاد 

بیــان  قــرار داده و فرموده انــد: بهرتیــن جهــاد 

عــدل و انصــاف در مقابــل پادشــاه ظــامل اســت. 

ــنن أيب داود: 4344( )س

حق گویی صحابه کرام رضی اهلل عنهم
کــرام  صحابــه  حق گویــان  بزرگرتیــن 

حــق  را  آنچــه  هــر  بودنــد،  رضی الله عنهــم 

ــد،  ــه می گفتن ــرس و واهم ــدون ت ــتند ب می پنداش

خــوف حاکــامن و پادشــاهان نیــز مانعــی بــر 

حق گویــی آنــان نبــود. در روایتــی آمــده کــه بــاری 

ــر بــاالی منــرب رفــت و قبــل  »مــروان« روز عیــد ب

از منــاز بــه بیــان خطبــه پرداخــت، شــخصی 

ــنت  ــا س ــو ب ــروان! ت ــت: ای م ــت و گف برخواس

کــردی!  مخالفــت  پیامــرب صلی الله علیه وســلم 

ــن  ــی، حال آنکــه در ای ــرب رفت ــاالی من ــر ب امــروز ب

روز منــرب منی آورنــد، قبــل از منــاز خطبــه خواندی 

ــد.  ــه منی دهن ــاز خطب ــل از من ــه قب ــی ک در حال

وقتــی ابوســعید خــدری رضی الله عنــه مطلــع 

ــرده؛  ــه اش را ادا ک ــخص وظیف ــود آن ش ــد، فرم ش

مــن از رســول الله صلی الله علیه وســلم شــنیدم 

کــه فرمودنــد: هــرگاه کســی از شــام عمــل خالفــی 

مشــاهده کــرد، بــا دســت و زور مانــع شــود، اگــر 

ــاز بــدارد، اگــر قــدرت آن را  ــان ب ــا زب نتوانســت ب

ــدارد و  ــند پن ــس در دل آن را ناپس ــت پ ــم نداش ه

ــنن  ــت. )س ــامن اس ــه ی ای ــن درج ــن پایین تری ای

)4013 ابن ماجــه: 

نیــز  رضی الله عنــه  غفــاری  ابــوذر  حــرت 

از حق گویــان برتــر صحابــه بــود؛ حق گویــی 

ــرت  ــید. ح ــامل می رس ــه ی ک ــه مرتب ــان ب ایش

ابــوذر شــخصی بــود کــه در آغــاز ظهــور اســالم، 

ــه اوج  ــلامنان ب ــالم و مس ــا اس ــت ب ــی مخالف وقت

ــکالت و  ــواع مش ــا ان ــلامنان ب ــود و مس ــیده ب رس

مصائــب دچــار بودنــد، مــرشف بــه اســالم شــد و 

ــا صــدای بلنــد  ــه در جمــع قریــش ب ــار کعب در کن

بــه بیــان توحیــد پرداخــت و تــا زمانــی کــه بــر اثــر 

ــد و  ــاکت نش ــود، س ــده ب ــوش نش ــکنجه ها بیه ش

ــز  ــکنجه ها نی ــی ش ــه داد. حت ــق ادام ــان ح ــه بی ب

باعــث نشــد تــا آن انگیــزه و حامســه از بیــن بــرود. 

روز دوم مجــدد بــه اعــالم توحید پرداخــت و بازهم 

شــکنجه شــد. آنحــرت صلی الله علیه وســلم 

ــر آســامن و روی  ــد: زی در وصــف ایشــان فرمودن

ــرت  ــی بزرگ ــه حق گوی ــوذر رضی الله عن ــن از اب زمی

ــذی: 3802( ــنن ترم ــت. )س نیس

حق گویی اولیای کرام
ــن  ــز ای ــن نی ــن و تبع تابعی ــه، تابعی ــد از صحاب بع

ــر  ــوی ه ــد و جل ــار کردن ــزرگ را اختی ــت ب صف

پادشــاه ظــامل و ســتمگری چنــان اســتقامت و 

ــا  ــخ ت ــات تاری ــه صفح ــد ک ــان دادن ــرأت نش ج

امــروز به عنــوان انســان های بــزرگ و شــجاع 

ابوحنیفــه،  امــام  می کننــد.  افتخــار  آنــان  بــه 

ــن  ــد ب ــام احم ــافعی، ام ــام ش ــک، ام ــام مال ام

حنبــل، امــام ابن تیمیــه، حــرت ســعید بــن 

حق گویی خصلتی جامع و یک ویژگی اخالقی 
شجاعت  به  مربوط  صفت  این  که  است 
جنگ  میدان  در  که  همانطور  می شود. 
نیروهای مسلِح دو طرف شجاعت و دالوری 
حق  میان  وقتی  می کشند،  رخ  به  را  خویش 
قدرت  با  می گیرد،  صورت  تقابل  باطل  و 
مشترک قلب و زبان صدایی که در حمایت 
می نامند.  حق گویی  را  می شود  بلند  حق  از 

)سیرة النبی: 6/367(
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ــرت  ــری، ح ــن اجمی ــه معین الدی ــر، خواج جبی

نظام الدیــن اولیــاء، بابــا فریــد گنج شــکر و... 

ــد کــه فریضــه  رحمهم اللــه از جملــه افــرادی بودن

حق گویــی را ادا کردنــد و زبــان را از هــر نــوع 

تــرس و مانعــی آزاد کردنــد. دنیــا بهــت زده شــاهد 

بــود وقتــی حــرت ســعید بــن جبیــر رحمه اللــه 

ــرد آن  ــن ف ــد و ظامل تری ــر کشــیده بودن ــه زنجی را ب

ــی  ــروری فرعون ــا غ ــف ب ــن یوس دوران، حجاج ب

ــن  ــعید ب ــود: س ــت؟ فرم ــمت چیس ــید: اس پرس

جبیــر، حجــاج فریــاد زد و گفــت: نــه! تــو شــقی 

بــن کَُســیر هســتی. ســعید بــن جبیــر بــا بردبــاری و 

دالوری فرمــود: مــادر مــن بیشــرت از تــو در مــورد 

نامــم آگاهــی دارد. حجــاج برآشــفت و فریــاد زد: 

تــو هــم بدبختــی، مــادرت هــم بدبخــت اســت... 

ایشــان بــا اطمینــان و صدایــی رســا فرمــود: فقــط 

اللــه می دانــد خوشــبخت و بدبخــت کیســت. 

حجــاج از کــوره در رفــت و گفــت: مــن زندگی ات 

را عربتــی بــرای دیگــران قــرار می دهــم و بــه 

جهنــم تبدیــل می کنــم. ســعید بــن جبیــر فرمــود: 

ــدم  ــو می دی ــار را در دســتان ت ــن اختی اگــر مــن ای

و  حق گویــی  می پنداشــتم.  خــدا  را  تــو  کــه 

جــرأت ایشــان در تاریــخ ثبــت شــده و تــا قیامــت 

ــه  ــورات، ب ــت. )منث ــرار گرف ــران ق ــراغ راه دیگ چ

ــان: 72( ــات األعی ــل از وفی نق

واجب  ظالم  پادشاه  مقابل  در  حق گویی  آیا 
است؟

اگــر بیــان حــق و حقیقــت جلــوی پادشــاه ظــامل با 

خطــر جانــی یــا شــکنجه همــراه نباشــد، آن وقــت 

ــکان از  ــر ام ــا اگ ــت. ام ــب اس ــق واج ــان ح بی

دســت دادن جــان یــا زندان و شــکنجه وجــود دارد 

و کشــته شــدن یــا شــکنجه شــدن آن شــخص بــه 

طــور یقیــن باعــث عــزت و یــاری دیــن می شــود، 

ــر  ــد ب ــر می توان ــت؛ اگ ــار اس ــورت مخت در آن ص

مصیبت هــا و مشــکالت صــرب و تحمــل کنــد، 

ــی  ــه توانای ــد ک ــر می دان ــد و اگ ــان کن ــق را بی ح

واجــب  او  بــر  حق گویــی  نــدارد،  تحمــل  و 

ــه  ــده ای ب ــی فای ــا حق گوی ــر ب ــا اگ ــود. ام منی ش

دیــن نرســد، بلکــه بــا بیــان حقیقــت امــکان رضر 

ــن  ــد، در چنی ــن باش ــن و اهل دی ــه دی ــان ب و نقص

مواقعــی حق گویــی درســت نیســت. )برگرفتــه 

ــی  ــی »مت ــن عــارف العون ــم ب ــه شــیخ حات از مقال

تکــون کلمــة الحــق عند ســلطان جائــر جهــاداً؟«(

 )ماهنامه ندای حرم- مارس 2020 میالدی(

کرام  صحابه  حق گویان  بزرگترین   ***
حق  را  آنچه  هر  بودند،  رضی اهلل عنهم 
می پنداشتند بدون ترس و واهمه می گفتند، 
بر  مانعی  نیز  پادشاهان  و  حاکمان  خوف 

حق گویی آنان نبود.

*** بعد از صحابه، تابعین و تبع تابعین نیز 
این صفت بزرگ را اختیار کردند و جلوی هر 
استقامت  چنان  ستمگری  و  ظالم  پادشاه 
تا  تاریخ  صفحات  که  دادند  نشان  جرأت  و 
امروز به عنوان انسان های بزرگ و شجاع به 

آنان افتخار می کنند.
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میالدی،   ۲۰۰۱ اکتوبر   ۷ بتاریخ  پیش  سال   ۱۹

عمال   ، غربی  کشورهای  از  زیاد  تعداد  با  امریکا 

ندار  و  دار  متام  و  کردند  اشغال  را  افغانستان 

و  بردند  بین  از  را  اسالمی  امارت  نوپای  حکومت 

ادارهء جدید را زیر رسپوش »جمهوری اسالمی« به 

رسکردگی چند تن از افغانهای غربگرا و به اصطالح 

نواندیش، ساختند که با قوانین جدید کپی شده از 

قوانین ملل غرب و با معیارهای جدید که به اصطالح 

خودشان با عرص کنونی سازگاری داشت، رشوع به 

ابتداء اشغال  کشور، شعار  کار منودند. ایشان در 

شان تامین امنیت منطقه و جهان، محو تروریزم بین 

تامین  است،   همه جهانیان  برای  که خطر  املللی 

برش  مساویانهء  حقوق  از  دفاع  اجتامعی،  عدالت 

عقیده  بیان،  آزادیهای  از  دفاع  و  زن  و  مرد  از  اعم 

و... بود.

دیری نپایید که همه شعارهای شان به کابوس و رویا 

تبدیل شد و تا امروز منونهء عملی و خارجی آن را 

نه هم  و  کردند  دیگران مشاهده  نه  و  نه خود شان 

از  آنچه  اما  میرود  آنها  پیوسنت  واقعیت  به  احتامل 

به شعارهای  نسبت  آن  از  امروز  تا  که  این شعارها 

دیگر استفاده ابزاری و سیاسی صورت میگیرد و بر 

از  تاکید دارند، هامن شعار حقوق برش و دفاع  آن 

حقوق زنان می باشد.

در  جدیدالتاسیس  های  رسانه  اشغال،   از  پس 

فرهنگی  و  مالی  همکاری  و  متویل  با  افغانستان 

و  وسایل  متام  از  استفاده  با  غرب،   مستبد  غول 

امکانات که در خدمت شان است با کامل جسارت 

و بی باکی آستین را بخاطر بدنام کردن اسالم باال 

زده و شب و روز تالش داشته و دارند تا حقایق و 

ارمغانهای جاویدانهء دین ما را به جهانیان معکوس 

جلوه دهند. 

آنها نظام نابکار دموکراسی که برای جامعه برشیت 

سیاسی،  نظام  فروپاشی  بدبختی،  فالکت،  جز 

به  دیگر  چیزی  خانوادگی،  و  اجتامعی  اقتصادی، 

تنها  انگار  دادند  به شکلی جلوه  را  نیاورد،  ارمغان 

جهانی  نظم  تامین  و  برش  حقوق  مدافع  که  نظام 

اسالم  را  آنچه  هر  و  بوده  دموکراسی  نظام  است، 

در مورد حقوق برش و نوع زن بیان و حکم فرموده 

است، بی عدالتی بوده و ظلم و حق تلفی نسبت به 

نوع ضعیف برش می باشد.

جايگاه زن 
در اسالم و در 
جاهليت نوين!

سعید مبارز

بخش اول
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بین  به مقایسه  تا  این مقاله کوتاه، کوشش شده  در 

قایل  زن  برای  اسالم  که  منزلت  و  مقام  و  جایگاه 

است و جایگاه و مقام که غرب و دموکراسی برایش 

قایل گردیده، پرداخته شود.

جایگاه زن در اسالم 
بیداد  اثر داوری های  از  جهان برشیت در حالیکه 

گرانهء متدن های کهن، رسشار از ظلم و بربریت 

گردیده بود و متام برش بخصوص نوع زنان حالت 

خورشید  گذراندند،  می  را  بار  تاسف  و  بد  بسیار 

همه  آن  از  را  زنان  و  کرد  طلوع  اسالم  جهانتاب 

جایگاهی  شان  برای  و  بخشیده  رهایی  مظلومیتها 

بلند را تعیین منود و حقوق مهم انسانی که سزاوار 

طبیعت شان بود را مقرر ساخت. حقوق که نه در 

جوامع و مدنیتهای قبل از اسالم به خواب و خیال 

و  دموکراسی  پرآوازهء  در عرص  نه  و  بود  آمده  زنان 

حقوق برش عمال به آن نائل گردیدند که در اینجا به 

ذکر چند منونهء مهم از آنها اکتفا می منایم: 

۱- تساوی کامل در انسانیت 
ن ذَكٍَر َوأُنثَى َوَجَعلَْناكُْم  » يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ 

اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي  « . ) الحجرات : ۱۳ (

 )  اي مردمان ! ما شام را از مرد و زين ) به نام آدم 

و حواء ( آفريده ايم ، و شام را تريه تريه و قبيله قبيله 

با  كيس  هر  و   ( بشناسيد  را  همديگر  تا  منوده ايم 

تفاوت و ويژگي خاص دروين و بريوين از ديگري 

نقشی  انسانی  جامعه  پيكره  در  و   ، شود  مشخص 

جداگانه داشته باشد ( . بی گامن گرامی ترين شام 

در نزد خدا متقی ترين شام است . خداوند مسلاّمً 

آگاه و باخرب ) از پندار و كردار و گفتار شام، و از 

حال همه كس و همه چي( است. 

این آیه عموم انسان ها را به کلمهء »ناس« ندا فرمود 

که در لغت همه انسانها را اعم از مردم و زن شامل 

می شود؛ پس ذکورت، انوثت، نسب و قبیله منی 

بلکه  شود  دیگری  بر  انسانها  برتری  سبب  تواند 

و  تقوا  بعض،  بر  انسانها  فضیلت  معیار  و  اساس 

پرهیزگاریست.

امور  در  دخالت  و  مالکیت  اهلیت   -۲
اقتصادی 

مِّامَّ  نَِصيٌب  َولِلنَِّساء  اكْتََسبُواْ  مِّامَّ  نَِصيٌب  لِّلرَِّجاِل   «

ٍء  اكْتََسْبَ َواْسأَلُواْ اللَّه ِمن فَْضلِِه إِنَّ اللَّه كَاَن ِبُكلِّ َشْ

َعلِيامً  « . )النساء: ۳۲( 

و  فراچنگ می آورند  آنچه  از  دارند  نصيبی  مردان   (

زنان ) هم ( نصيبی دارند از آنچه به دست مي آورند(

آیه بطور واضح کامل تساوی مرد و زن را در  این 

بهره گیری از مکاسب شان بیان می دارد و زن در 

قبیل  از  را  نوع ترصف  هر  و رسمایهء خودش  مال 

میتواند  وصیت  و  صدقه  هدیه،  هبه،  رشاء،  بیع، 

بکند. 

و  شخصی  شئون  در  استقالل  و  آزادی   -۳
امور اجتماعی 

پس از تحقیق و بررسی قرآن، حدیث و فقه اسالمی 

تعلیم و  استقالل و حریت زنان در مسایل هامنند 

تربیه، ترصفات مالی و حق ازدواج واضح و روشن 

امر  هامنند  اجتامعی  مسایل  بسا  در  و  گردد  می 

به  دعوت  و  منکرات  از  جلوگیری  و  باملعروف 

سوی خوبیها و انتقاد از ظلم و جور حاکم  مساوی 

و برابر مردان می باشد و آیات و احادیث که در این 

رابطه وارد شده، بطور عام ذکر شده است. 

۴- حقوق فامیلی و خانوادگی 
فرزند  یا  خانواده  در  زن  که  است  روشن  و  واضح 

می باشد، یا مادر و یا همرس  که هر یک از ایشان 

محل  خانواده  محیط  در  اسالمی  رشیعت  نظر  از 

دارای  و  بوده  کرامت  و  عزت  شفقت،  رحمت، 

حقوق ویژهء می باشند که در رابطه به هر یک آنها 

اهتامم  بیانگر  و  دارد  وجود  زیاد  احادیث  و  آیات 

زیاد رشیعت مقدس اسالمی به جایگاه و مقام آنها 

می باشد که بخاطر کوتاه بودن دامنهء مقاله از بیان 

آنها رصف نظر می کنم.

اسالم برای زن حقوق و ارزشی را قایل شده است 
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که هیچ مدنیت کهن و نوین به آن قائل نگردیده است 

ولی نظر به اینکه زن نوع مخصوصی است و بعض 

ویژگی های روحی جسمی او را از مرد متامیز می 

که  دارد  بعض مالحظات خصوصی  برایش  سازد، 

و  است  سزاوار  او  آفرینش  و  فطرت  و  رسشت  به 

غذا  تهیه  مشاکل  خانه  بیرون  در  باید  مرد  اینکه  آن 

و مسکن و امرار معاش خود و همرس و فرزندانش 

را بدوش گیرد و در مقابل، زن از این همه تکالیف 

به  خانه  در  کامل  آرامش  با  تنها  و  بوده  البال  فارغ 

از  تا  بپردازد  فرزندانش  جسمی  و  روحی  پرورش 

یک طرف محیط خانواده را به کانون گرم از عشق 

و محبت تبدیل منوده و الفت و محبت زناشوهری 

را افزایش دهد و به ساختار جامعهء خوب و سامل 

کمک کند و از طرف دیگر در جلوگیری از تربج و 

آشکار ساخنت زن زینت و زیبایی هایش را در انظار 

بیگانگان و قرار گرفنت بازیچهء افراد بی بند و بار 

بسبب  آنان  نامرشوع  های  خواسته  ساخنت  پوره  و 

درهم آمیخنت و نگاه های زهرآلود آنان نقش مهمی 

انسانی زن  به حفظ کرامت و رشافت  ایفا مناید و 

کمک کند.

جایگاه زن در جاهلیت نوین
دادن  با رس  دموکراسی   و رسدمداران  کفر جهانی 

بردگی  از  زن  آزادی   ، مرد  با  زن  برابری  شعارهای 

مرد در امرار معاش، دفاع از حقوق زنان و تشویق 

در اختالط آنان با مردان در عرصه کار و اجتامع و 

با وارد کردن اتهامات بی اساس و دور از حقیقت 

بر دین اسالم که حقوق زنان را پایامل ساخته است، 

اند  رسانیده  بجای  را  کار 

و  تربج  کامل  با  زنان  که 

عرصه  همه  در  حیایی  بی 

قرار  مردان  دوشادوش  ها 

فطرت  و  رسشت  و  گرفته 

انسانی زنان را نادیده گرفته 

که فرجامش آن شده تا نظام 

خانوادگی از هم گسیخته و 

محبت و مودت زوجیت از 

بین رفته و از حنان، عطوفت و شفقت مادری اثری 

باقی مناند و خانه دیگر محل آرامش و سکون نبوده 

امر عادی و شیوع  نامرشوع یک  اطفال  پیدایش  و 

را  جهان  العالج  صعب  و  مهلک  مقاربتی  امراض 

تهدید کند.

زنان  که  قدر  هر  غرب  در  گزارشات؛  اساس  بر 

و  رود...  می  باالتر  میزان طالق  میشوند  کار  وارد 

به تدریج مردم از ازدواج فاصله گرفته و میخواهند 

بدون ازدواج رابطه داشته باشند. و طبق گزارشی، 

در ایاالت متحده امریکا ۸۰ فیصد ازدواجها منجر 

به طالق شده و ده ملیون تن بدون ازدواج زندگی 

می کنند و همچنین در امریکا از هر چهار مرد یک 

مرد به رشیک زندگی اش خیانت می کند و از هر 

شش زن یک زن به همرس خود خیانت می مناید.

 

ادامه دارد...

یا  خانواده  در  زن  که  است  روشن  و  واضح 
فرزند می باشد، یا مادر و یا همسر  که هر 
در  اسالمی  شریعت  نظر  از  ایشان  از  یک 
محیط خانواده محل رحمت، شفقت، عزت و 
کرامت بوده و دارای حقوق ویژهء می باشند 
که در رابطه به هر یک آنها آیات و احادیث 
زیاد  اهتمام  بیانگر  و  دارد  وجود  زیاد 
و مقام  جایگاه  به  شریعت مقدس اسالمی 
آنها می باشد که بخاطر کوتاه بودن دامنهء 

مقاله از بیان آنها صرف نظر می کنم.
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هیأت مشترک  با  اند  کابل: طالبان حاضر  صبح 
تیم غنی و عبداهلل به عنوان حکومت همه شمول، 

مذاکره کنند یا خیر؟
گفته  ما  اصولی  موقف  مورد  این  در  باید  مجاهد: 

اسالمی  امارت  کنیم.  فیصله  آن  مبنای  بر  تا  شود، 

حکومت  یک  حیث  به  را  کابل  اداره ی  افغانستان، 

حکومت،  عنوان  به  لذا  منی شناسد.  نظام  یا  و 

مختلف  جهت های  ولی  ندارد؛  مذاکره  کسی  با 

جهت های  با  باید  مجبورا  افغانستان،  در  سیاسی 

متنازع، گفت وگو کند، ما  آن ها را جهت های افغانی 

می گوییم که در گفت وگوهای میان افغانی، همه ی 

گفتگوی اختصاصی روزنامۀ »صبح کابل« 

با)محترم(ذبیحاهللمجاهد
سخنگوی امارت اسالمی افغانستان

توضیح مجله حقیقت: 
از آنجایی که مصاحبۀ اختصاصی محترم ذبیح اهلل مجاهد صاحب – حفظه اهلل – با روزنامۀ »صبح 
کابل« حاوی مطالب مهم و دارای محتوای عالی و موضوعات روز را شامل بود ادارۀ مجله حقیقتت 
بر آن شد تا آن را برای خوانندگان عزیز خود در این شماره از مجلۀ حقیقت، انعکاس داده و 

بازنشر کند امید که مفید واقع شود.

از سویی اختالف های  قرار دارد،  بسیار حساس  این روزها در شرایط ویژه و  افغانستان  اشارۀ هفت صبح: 
سیاسی داخلی موجب نگرانی مردم شده است، از سوی دیگر فشار بین المللی برای اجرایی شدن توافق نامه ی 
صلح امریکا و طالبان، حکومت را زیر فشار گذاشته است و بیماری کرونا نیز مصیبت مضاعفی است که همه را 

نگران و موجب وضعیت اضطراری و باال رفتن قیمت ها شده است.
سرنوشت گفت وگوهای میان افغانی، جنگ و صلح با طالبان نیز مشخص نیست. روند آزادی زندانیان دو طرف 
نیز با تردید و کندی به پیش می رود. در یکی دو روز اخیر منشوری منتسب به طالبان از سوی برخی رسانه ها نشر 
شد که نگرانی ها را افزایش داد. برای روشن این مسأله و این که نظر گروه طالبان در مورد روند جاری صلح، 
گفت وگوهای آینده، آزادی زندانیان، امکان برقراری صلح و آینده چه است، با »ذبیح اهلل مجاهد«، سخن گوی 

این گروه مصاحبه  کردیم.

عبدالرزاق اختیار بیگ
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خاطر،  این  به  کنند،  صحبت  می توانند  جهت ها 

اداره ی کابل نیز می تواند به عنوان بخشی از همین 

جهت افغانی با ما مذاکره کند.

امارت  برپایی  به  تأکید  طالبان  آیا  کابل:  صبح 
نام دگر برای نظام بعدی در  یا  اسالمی دارند 

نظر خواهد بود؟
مجاهد: باید یاد آور شوم که این فیصله، فیصله ی 

را  آن  ما  که  مذاکراتی  در  است،  افغانستان  مردم 

ما  مناینده های  می نامیم،  بین االفغانی  مذاکرات 

تصمیم  مورد  این  در  مقابل،  جانب  مناینده های  و 

بگیرند؛ ولی یک چیزی که منحیث ارزش برای ما 

مهم است، نظام اسالمی است، نظام اسالمی باید 

می خواهیم،  ما  شود،  گرفته  نظر  در  کل  منحیث 

مردم ما که در چهل سال گذشته قربانی دادند، به 

باید  ما  پس  دادند،  اسالمی  نظام  حاکمیت  خاطر 

نظام اسالمی را مشاهده کنیم و یقین داشته باشیم 

که باالی کشور ما نافذ است. زمانی که نظام ساخته 

می شود، این که نام او نظام چه باشد، این به دست 

نتیجه ی  در  که  کنند  فیصله  باید  که  است  مردم 

مذاکره، ما شاهد آن خواهیم بود.

 

مؤلفه های  گذشته،  دهه ی  دو  در  کابل:  صبح 
حقوق  رسانه ها،  آزادی  بیان،  آزادی  مثل 
بشری افراد، حقوق زنان، تحصیل و کار زنان، 
آزادی های مدنی، تساوی حقوق افراد، تساوی 
ارزش های  اساسی،  قانون  مرد،  و  زن  حقوق 
که  آمده  میان  به  و…  انتخابات  دموکراتیک، 
باره ی  در  طالبان  نظر  می شود،  دانسته  ارزش 

این مؤلفه ها چیست؟
مجاهد: قبلن هم گفتم که نظام اسالمی برای ما یک 

اصل است، برای افغان ها اصل است، چیزهای که 

در این سا ل ها تازه وارد شده، اگر مطابقت با قوانین 

دین اسالم داشته باشد، در تضاد قرار نگیرد، ما کدام 

مامنعت با ایشان نداریم. اگر چیزهای هم باشد که 

با نظام و قواعد اسالمی مطابقت نداشته باشد، ما 

اصالحات آن را می خواهیم که باید اصالح شود.

افغانی  میان  گفت وگوهای  اگر  کابل:  صبح 
شما  شود،  حاصل  توافق  و  شود  برگزار 
می توانید ضمانت کنید که نیروهای تابع امر 

تان دوباره جذب گروه های دیگر نشوند؟
این نزده  مجاهد: ما منحیث یک کتله ی واحد، در 

سال توانستیم که صفوف خود را منسجم بسازیم، 

زمانی که امارت اسالمی، تصمیم می گیرد، در هامن 

بخش، همه ی نیروهای این امارت، تابع هامن امر 

خواهد بود. از رشیعت هم کسی منی تواند تخلف 

کنرتل  هم  افراد  متام  باالی  اسالمی  امارت  کند، 

دارد.

صبح کابل: شرایط پیوستن و مدغم شدن طالبان 
با نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان چیست؟

را  اسالمی  نظام  ما  که  شوم  یادآور  باید  مجاهد: 

می خواهیم، ما منی خواهیم که جزء از اداره ی کابل 

باشیم.  آن ها  جز  یا  شویم  مدغم  آن  در  که  باشیم 

نظام اسالمی که ساخته می شود، متام افغان ها باید 

خود  نقش  هم  ما  آن  در  که  باشند  نظام  هامن  جز 

را خواهیم داشت، دیگر جهت های مختلف هم و 

نیروهای ما هم در دفاع از ارزش های نظام استخدام 

خواهند شدند.

صبح کابل: نظر شما در باره ی منشوری که این 
راهبرد  بر  مبنی  است  به طالبان  منتسب  روزها 

حکومت در آینده چیست؟
مجاهد: باید بگویم این منشوری که عنوان می کنند، 

کابل،  اداره ی  استخبارات  ساخته ی  دست  شاید 

به  جا  هامن  از  که  است  خاطر  همین  به  باشد، 

عنوان،  این  به  و  نام  این  به  ما  نیز رسیده،  رسانه ها 

هیج گونه منشوری نداریم. امارت اسالمی در زمان 

حاکمیت خود، یک قانون داشت که به نام، دستور 

امارت اسالمی، یاد می شد که تدوین و چاپ شده؛ 

که  خاطری  به  نشده،  توشیح  و  نهایی  آن هم  ولی 

که  بود  این  رهربی  دستور  داشت،  وجود  جنگ ها 

هر وقت جنگ ها متام شود، دستور و قانون تعیین 

که  توشیح می کنیم  را  این دستور  آن  از  بعد  باشد، 

اشغال امریکایی آمد. بعد از آن ما الیحه ی جهادی 



سال هفتم * شماره چهارم * رجب و شعبان 1441هـ ق ص: 12

داریم که الیحه ی جهادی ما، امور جهادی را تنظیم 

منشور  این  پس  را.  جنگ  بعدی،  امور  و  می کند 

چیزی است که ما به آن نو برخوردیم و شاید برای 

ایجاد تشویش ساخته شده باشد.

با  صبح کابل: از نظر طالبان توافق نامه ی صلح 
امریکا در قطر چقدر ضمانت اجرایی دارد؟

مجاهد: تا حال که توافق نامه با کمی و کاستی پیش 

است،  امریکایی ها  که  مقابل  جهت  در  می رود، 

بعضی نواقص وجود داشت که ما برایشان گوش زد 

بحث های  مورد  این  در  هم  قبل  روز  دو  و  کردیم 

جدی داشتیم که این تخطی ها وجود دارد؛ ولی این 

بلند  سطوح  در  است.  فرعی  سطوح  در  تخطی ها 

کدام چیزی دیده نشده، از طرف ما تعهد کامل برای 

اجرای توافق نامه وجود دارد؛ ولی از جانب مقابل 

که ما باید می رسیدیم به گفت وگوهای بین االفغانی، 

زندانی  شش  هزار  نشده،  فراهم  رشایط  آن  حال  تا 

باید رها می شدند، تا ما می توانستیم فضای اعتامد 

بر  بین االفغانی  مذاکرات  به  و  آوریم  وجود  به  را 

می گشتیم. حال این به امریکا و اداره ی کابل مربوط 

است که نارسایی خود را در این مورد تکمیل کنند. 

ما امید داریم که همه ی بخش های توافق نامه عملی 

شود، ما از طرف خود متعهد استیم.

صبح کابل: از نظر طالبان توافق نامه با امریکا، 
و  ضعف  چه  بد؟  یا  است  خوب  توافق  یک 

قوت هایی دارد؟
مجاهد: طبعا که این یک توافق نامه ی خوب بود که 

پس از دقت و بحث های زیاد، به نتیجه  رسید، این 

اشغال  باید  آن،  نتیجه ی  در  که  است  توافق نامه ی 

افغانستان به پایان برسد که یک دست آورد بزرگ در 

دهد؛  می  کاهش  را  جنگ  است.  ما  کشور  تاریخ 

عملی  باید  توافق نامه  این  که  است  این  رشط  ولی 

شود.

صبح کابل: دورنمای صلح از نظر طالبان چگونه 
است و در چه شرایطی صلح موفق خواهد شد؟

خارجی  بعد  یک  دارد،  بعد  دو  صلح  مجاهد: 

اند،  گفته  که  زمانی  در  خارجی  نیروهای  است، 

است  این  دوم  بحث  کنند،  ترک  را  افغانستان  باید 

باید میان خود گفت  وگو و بدون مانع  افغان ها  که 

اعتامد  فضای  گونه  این  تا  کنند.  آغاز  را  حکومت 

و  مرشوع  ارزش های  حفظ  برای  ما  شود.  خلق 

استقالل کشور و حاکمیت نظام اسالمی به شدت 

که  می خواهیم  هم  مقابل  طرف  از  استیم.  پای بند 

کدورت های  از  باشد.  داشته  پای بندی  هم چو 

گذشته، دست بردارند، با هم بنشینم، مذاکره کنیم، 

تا به نتیجه و مفاهمه ی خوب برسیم. امید است که 

همه ی جوانب، درس های خود را گرفته باشند.

درخواست  ندای  به  طالبان  چرا  کابل:  صبح 
افغانستان  حکومت  آتش بس  و  خشونت  کاهش 

و جامعه ی جهانی پاسخ مثبت نمی دهد؟
مجاهد: اول، ما در توافق نامه یادآور شدیم که علیه 

امریکا کدام اقدامی منی کنیم و تا حال کدام اقدام 

جهت  و  کابل  اداره ی  که  بخشی  در  نکردیم.  هم 

نکرده ایم  گفت وگو  حال  تا  آن ها  با  است،  داخلی 

ما حمالت  که  این  دوم،  برسیم.   نتیجه   یک  به  که 

خود را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش داده ایم. 

حمالت فعلی در چهار بخش جایز است.

است،  محارصه  دشمن  که  جاهای  در  نخست، 

را  آن ها  اکامالت  جلو  باز  ما  شود،  اکامالت  اگر 

می گیریم.

را  پوسته ها  بخواهد،  دشمن  که  حالتی  در  دوم، 

دوباره به دست بگیرد و مناطق تحت کنرتل خود را 

گسرتش دهد، ما اقدام می کنیم.

انجام  وسیع  عملیات  که  می خواهد  دشمن  سوم، 

دهد، ما نیاز داریم که از خود دفاع کنیم.

جاها  برخی  در  که  است  خودی  حمالت  چهارم، 

عساکر مخالف، می خواهد پوسته ها را تخریب کنند 

و یک دیگر شان را بکشند که این مشکل خودشان 

انجام  حال  تا  شهرها  در  کالن  حمالت  ما  است. 

ندادیم. زمانی می توانیم حمالت خود را کاهش و یا 

توقف دهیم که نشست بین االفغانی به نتیجه برسد.



ص: 13سال هفتم * شماره چهارم * رجب و شعبان 1441هـ ق

صبح کابل: امریکا می گوید اگر صلح تأمین نشود 
و طالبان به تعهدهای خود مبنی بر پایان جنگ، 
آتش بس و صلح عمل نکنند، از افغانستان خارج 

نخواهند شد. نظر شما چیست؟
مجاهد: ما هم عین حرف را می زنیم؛ اگر امریکایی ها 

وارد  آن ها  با  هم  ما  نکنند،  عمل  توافق نامه  طبق 

جنگ می شویم. که قبلن هم جنگ داشتیم، بازهم 

به جنگ خود ادامه می دهیم.

صبح کابل: وقتی طالبان با امریکا صلح می کنند، 
مسلمان  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  چرا 

استند، می جنگند؟
مسلامن  غیر  و  مسلامن  از  حرف  جا  این  مجاهد: 

را  افغانستان  امریکا،  که  است  این  حرف  نیست. 

رساندیم؛  پایان  به  را  اشغال  ما  بود،  کرده  اشغال 

به  باید  ما  شده،  گرفته  خو  اسالمی  نظام  جلو  اما 

است  این  ما  برسیم، صدای  بین االفغانی  مذاکرات 

مهیا،  بین االفغانی  گفت وگوهای  رشایط  باید  که 

مورد  این  در  مانعی  و  شود  نهایی  زندانیان  آزادی 

نباشد، هیأت تیم داخلی، اداره ی کابل و جهت های 

اگر  نباشد.  جنگ  به  نیاز  تا  بنشیند،  ما  با  مختلف 

ما  و  اند  نشسته  ارگ  در  آن ها  طبعا  نشود،  مذاکره 

در کوه، جنگ تا برپایی نظام اسالمی ادامه خواهد 

داشت.

تخنیکی  تیم های  گفت وگوی  روند  کابل:  صبح 
آزادی  برای  افغانستان  حکومت  و  طالبان 
زندانیان با حاشیه هایی همراه بود، مشکل دقیقا 

در کجا است؟
مجاهد: بلی، ما تیم تخنیکی خود را فرستاده بودیم، 

تا بر این روند نظارت کنند، نگرانی ما این بود که در 

بین زندانیان آزاده شده ی منتسب به ما، جنایت کاران 

حرفه ای آزاد نشوند، هم چنان افراد وابسته به داعش 

در این میان نباشند؛ چون در اداره ی کابل شفافیت 

وجود ندارد. به همین خاطر، ما یک تیم تخنیکی را 

فرستادیم؛ ولی اداره ی کابل برای تیم ما که سه نفر 

این  که  نگذاشتند  کردند.  ایجاد  مشکل  نیز  بودند، 

روند به پیش برود و پروسه را مختل کردند.

صبح کابل: از نظر طالبان روند آزادی زندانیان 
دو طرف چگونه است؟

مجاهد: باید شفاف پیش می رفت، ما که هیأت روان 

شوند.  تشخیص  درست  زندانیان  تا  بودیم،  کرده 

ما  هم  باز  دارد،  جریان  روند  که  وجودی  با  حال 

تشویش داریم. زندانیانی که رها شده، اکرثیت شان 

برای حسن  برابر لیست ما است، ما هم در مقابل 

نیت، ۲۰ تن از زندانیان جانب مقابل را رها کردیم. 

احتامال این پروسه دوام خواهد داشت.

صبح کابل: شما گفته بودید که همه ی زندانیان 
کندهار  والی  اما  بودند؛  نظامی  شده،  آزاد 
آزادشده  زندانیان  همه ی  که  می گوید 

غیرنظامی است، چگونه است؟
مجاهد: بلی، همه ی زندانی های آزاد شده، نظامی 

هم  شان  پوسته های  و  دستگیری  تاریخ  بودند. 

معلوم  شان  معاشات  کارت  حتا  است.  معلوم 

است. مشکل این جا است که اداره ی کابل لیست 

دقیق از زندانیان خود شان ندارد و درست منی تواند 

تشخیص کند که نظامی است و یا غیرنظامی، تنها 

به لباس های شان می بیند.

صبح کابل: اگر گفت وگوهای صلح میان افغانی، 
خروج  بندی  زمان  و  صلح  توافق نامه ی  تطبیق 
نیروهای بین المللی از افغانستان طوالنی شود، 

واکنش طالبان چه خواهد بود؟
توافق نامه عملی  اگر  دیده شود.  باید  اول  مجاهد: 

نشود، بعد اقدام خواهیم کرد؛ اما ما فعلن مطمنئ 

رفت.  خواهد  پیش  خوبی  به  روند  این  که  استیم 

را  توافق نامه  اند که  داده  جانب مقابل هم اطمینان 

عملی می کنند.

صبح کابل: طبق توافق نامه ی طالبان با امریکا، 
کشور،  از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس 
افغانستان  در  امریکا  منافع  حافظ  باید  طالبان 
بجنگند،  داعش  مثل  دیگر  نیروهای  با  و  باشند 

برنامه ی طالبان برای آن مرحله چیست؟
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خروج  از  بعد  می شود،  گفته  که  این  مجاهد: 

باشیم.  امریکا  منافع  حافظ  ما  خارجی،  نیروهای 

در هیچ جای توافق نامه چنین چیزی نیامده است. 

فقط یک جای آمده است که بعد از خروج، از خاک 

افغانستان علیه امریکا و متحدانش تهدیدی نخواهد 

بود.

صبح کابل: برخی از طالبان، مثل مال عبدالمنان 
نماینده ی  را  قطر  در  طالبان  هیأت  نیازی، 
این  در  شما  نظر  نمی دانند،  افغانستان  طالبان 

مورد چیست؟
گرو  در  که  است  فرد  یک  حالی  او  بلی،  مجاهد: 

استخبارات اداره ی کابل است و پیش اداره ی کابل 

تحت  می کند،  زندگی  هرات  در  است.  گروگان 

امریکا  از  است.  کابل  ملی  امنیت  اداره ی  پوشش 

هیچ  او  حرف های  می شود.  داده  پول  شان  برای 

اعتباری ندارد.

و  صلح  به  رسیدن  طالبان  میان  در  کابل:  صبح 
آرامش چقدر جدی است؟ طالبان بیشتر دنبال 

جنگ اند یا صلح؟
صلح  به  ما  مردم  همه  نیازمندی  خیر،  نه  مجاهد: 

است، خصوصا ما، ما استیم که قربانی زیاد دادیم 

بوده  صلح  برای  هم  ما  قیام  صلح.  آمدن  راه  در 

است. ما برای آمدن صلح بسیار جدی استیم.

صبح کابل: آیا طالبان به دلیل شرایط شکننده ی 
کشور برای ویروس کرونا، عملیات های خود را 

کم خواهند کرد؟
دیده  کرونا  ویروس  که  ساحاتی  در  بلی،  مجاهد: 

می شود، برنامه های خود را داریم که جلو شیوع این 

پرسنل  و  است  فعال  کلینک ها  بگیریم.  را  ویروس 

صحی با کمک نهادهای خارجی وجود دارد. بلی 

است،  زیاد  ویروس  مشکل  دیدیم  که  ساحات  در 

می توانیم که جنگ را متوقف کنیم.

با  تعامل  برای  طالبان  برنامه ی  کابل:  صبح 
جامعه ی جهانی چیست؟

و  واضح  بسیار  ما  پالسی  مورد،  این  در  مجاهد: 

متام  مجموع  در  و  اسالمی  امارت  است.  روشن 

افغان ها منی خواهند که علیه هیچ کشوری اقدامات 

با جنگ های بسیار طوالنی  باشد، خودشان  داشته 

دوباره ساخته  که کشور  است  نیاز  و  بودند  مواجه 

شود، بازسازی کشور ما در بخش های مختلف نیاز 

به همکاری، کشورهای منطقه و جهان دارد.

صبح کابل: نظر طالبان در باره ی حقوق اقلیت ها 
در افغانستان چیست؟

اسالم  در  ویژه  بسیار  حقوق  از  اقلیت ها  مجاهد: 

تحصیل،  حق  زندگی،  حق  اقلیت  اند.  برخوردار 

به  دارند.  مالی  و  جانی  و مصؤونیت  ملکیت  حق 

عقیده و باورهای که دارند، باید آزاد باشند.
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طالبــان از روزهــای ابتــدای راپــور ویــروس کرونــا 

)موســوم بــه کویــد  ۱۹( مثــل یــک حکومــت بــر 

حــال اســباب پیشــگیرانه و رونــد جلوگیــری ایــن 

ویــروس مخصوصــا در مناطــق و ســاحات  تحــت  

ــه راه  انداخــنت کیمپ هــای   ــا ب ــش ب تــرصف خوی

عمومــی ،  آگهی دهــی   جهــت  صحــی  

و  کارکنــان  تحــرکات  مردمــی،  گردهامییهــای 

اقدامــات قابــل  بــه  پرســونل صحــی دســت 

ــگاه  در رســانه های  خــربی و  توجــه زده کــه گاه  بی

ــن  ــن در صفحــات اجتامعــی خربهــای ای همچنی

دســت از طالبــان بســیار برجســته و مــورد توجــه و 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــتقبال عموم اس

ــر  ــروس از منظ ــا وی ــاء ی ــن وب ــاره ای ــان در ب طالب

ــه   ــن بیانی ــار چندی ــن انتش ــی  ضم ــی و صح رشع

رســمی ، بعضــی  مقــاالت علمــی و تحقیقــی نیــز 

ــه در نظرداشــت  ــردم ب ــه م ــرش کــرده و در توصی ن

ــم و  ــورد عالئ ــی در م ــی  جهان ــای صح توصیه ه

نشــانه های ایــن ویــروس کوتاهــی نکــرده و باربــار 

بــا نــرش تصاویــر و فیلمهــای  مختلــف  از فعالیــت  

در عرصــه صحــی  مخصوصــا در مبــارزه بــا کرونــا  

ــد. جدیــت قابــل توجــه خــود را نشــان دادن

البتــه طبــق عقیــده و اعتقــادات  اســالمی کــه مرگ 

و زندگــی همــه در اختیــار و اراده  خداونــد متعــال 

اســت و بــا یقیــن کامــل بــه اینکــه جــز اراده  

خداونــد متعــال هیــچ چیــزی بــرش را نفــع و نقص 

منــی رســاند امــا بــا آن هــم گرفــنت تدابیــر صحــی  

و عمــل بــه توصیــه هــای پزشــکی کــه بــا رشیعــت 

در تکــر رصیــح نباشــد هرگــز امــری خــالف رشع 

نبــوده بلکــه حتــی در چنــان رشایط توصیــه رشعی 

و علــامی دیــن هامنســت کــه بــه مســائل صحــی  

ــا متســک  ــز ب ــان نی ــذا طالب ــق شــود ل توجــه عمی

ــه آن مســائل رشعــی و مالحضــات  عمومــی در  ب

ارتبــاط صحــت اجتامعــی جامعــه خــود در مقابله 

ــه  ــش ب ــا در مناطــق تحــت تــرصف خوی ــا کرون ب

حــد وســع تــب و تــالش هــای قابــل قــدر صحــی  

ــا اســتفاده  ــردم ب ــه م ــار ب ــه و بارب را در نظــر گرفت

اقدامات صحی طالبان قابل توجه است
انجینر عثمان
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ــالغ  از هــر فرصــت تذکــرات جــدی صحــی را اب

مــی  کننــد.

ــان باعــث تثبیــت  و تقویــت هرچــه  ــن کار طالب ای

بــه  هــا   شهرنشــین  مخصوصــا  مــردم  بیشــرت 

اقدامــات طالبــان شــده و آنهمــه پروپاگنــد و 

تبلیغــات دروغیــن کــه از طریــق رســانه هــای 

زرخریــد شــب و روز در گــوش ملــت  آواز خوانــی 

ــکی  را در  ــام پزش ــائل نظ ــان مس ــه طالب ــد ک دارن

مناطــق تحــت کنــرتول خــود رعایــت نکــرده و یــا 

در مجامــع جهانــی از آنهــا شــکایت مــی بردنــد که 

مــردم کــه در ســاحات طالبــان زندگــی مــی کننــد 

از نظــر صحــی  در خطــرات جــدی قــرار داشــته و 

طالبــان بــه کادرهــای  پزشــکی و خدمــات صحــی  

اجــازه فعالیــت منــی دهنــد بــر همــه ایــن چیزهــا 

طالبــان بــا اقدامــات درخشــان صحــی خــود خــط 

ــت  ــرتده فعالی ــکاس گس ــا انع ــیده و ب ــالن کش بط

ــی و  ــات اجتامع ــود در صفح ــی خ ــای صح ه

ــی   ــور صح ــت ام ــوز اهمی ــای آزاد هن ــانه ه رس

توســط آنــان را در چشــم و گــوش همــه تــا انــدازه 

ــان داد. ــته نش ــزرگ و برجس ــه ب ــل مالحظ قاب

ایــن همــه فعالیــت هــای کــه در چشــم و گــوش 

مــردم تبلیــغ شــود و فعالیــت هــای ملکــی طالبــان 

مثــل فعالیــت هــای نظامــی شــان و فعالیــت هــای 

ــود  ــاز ش ــه خربس ــدر ک ــان چق ــی آن سیاس

هــامن انــدازه ســبب شــناخت بهــرت مــردم 

ــمنان  ــن دش ــات زهرآگی ــود تبلیغ ــی ش م

طالــب رد گردیــده کــه شــب و روز در 

چشــم و گــوش مــردم همــواره مــی خوانند 

ــر  ــگ دگ ــان زور و تفن ــز زب ــب ج ــه طال ک

زبانــی نــدارد یــا منــی شناســد امــا همینکــه 

ــه فعالیــت هــای طالبــان کــه واقعــا  اینگون

قابــل ارج و افتخــار اســت برجســته و 

خوبــرت تبلیــغ شــود متــام تبلیغــات منفــی 

گرایانــه دشــمنان آنهــا خــود بــه خــود 

ــر  ــته ب ــرت از گذش ــت به ــده و حقیق رد ش

ــود. ــی ش ــن م ــح و روش ــگان واض هم

ــه لطــف  ــا خــود ب ــه امــروز ملــت م ــه ک الحمدلل

وســایل مــدرن و پیرشفتــه امــروزی از متــام اخبــار 

و جریانــات روز آگهــی الزم را مــی تواننــد داشــته 

باشــند و بــدون کمرتیــن مشــکل دقیق تریــن اخبار 

را مــی تواننــد از چهــار ســوی افغانســتان به دســت 

آورنــد و خیلــی زود بیــن دروغ رســانه هــای کابــل 

و حقیقــت گفتــه هــای طالبــان و مــردم و ســاحات 

تحــت تــرصف آنهــا کــه چگونــه تعامــل و زندگــی 

دارنــد معلومــات بــه دســت آورده و خــود را 

نســبت بــه مســایل پیرامــون زندگــی شــان واقــف 

نــگاه دارنــد.

ــا و  ــار آنه ــه انص ــان چ ــه خودش ــم چ ــان ه طالب

ــرش  ــا ن ــی گاهــی چــه خــود دشــمنان شــان ب حت

اخبــاری از آنهــا، نــرش تصاویــر و فیلمهــای از 

ــی  ــبب م ــان س ــی ش ــای ملک ــت ه ــان فعالی جری

شــوند کــه مــردم دور نیــز بــه آگهــی  هــای درســت 

تــر در مــورد آنهــا برســند و قضــاوت ســامل تــر در 

مــورد آنــان داشــته و دروغ هــای دشــمنان طالــب 

ــرتده  ــات گس ــم تبلیغ ــرده و حج ــرت درک ک را به

ــد. ــرت وزن بکنن ــا را به ــمنان آنه دش
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تقریبا دو دهه قبل از امروز، دموکراسی با حامیت 

میزایل های کروز، طیاره های اپاچی و B52، مبب 

های خوشه یی و هفت هزار پاوندی و لشکرکشی 

بر کشور ما تحمیل گردید.  پنجاه کشور،  از  بیشرت 

عالوه بر این بخاطر تطبیق و پیاده ساخنت بهرت این 

نوع دموکراسی، خدمات و وفاداری دهها هزار برده 

رهربان  با  داخلی  مرتزقهء  و  فروخته  خود  اجیر  و 

فراری آنان نیز خریداری گردید. کسانیکه با جهت 

امریکایی در این ارتباط وارد معامله شدند در اوایل 

و  نگریسته شد  قدر  نظر  به  آنان  به خدمات  ظاهرا 

برعالوه پول نقد از زرق و برق روزگار زندگی مانند 

موترهای زره و مادل جدید و خانه های مفشن نیز 

برخوردار شدند و چوکی های حکومتی بر اساس 

وفاداری شان برای کشورهای خارجی معین بر آنان 

این جمله کسی صاحب چندین  توزیع گردید. در 

وزرات و ریاست شد و کسی هم توانست کرسی 

آنجا  در  خودرا  پادشاهی  و  کرده  احراز  را  والیتی 

اعالن کند. 

نظام  این  فراشوتی  رئیس  منحیث  کرزی  حامد 

بود  برخوردار  از حامیت مردمی  نه  دموکراتیک که 

و نه سابقهء جنگی داشت تا افراد ولگرد و پا لچ با 

خود داشته باشد مجبور بود به رهربان رش و فساد و 

جنگساالرانی که تجربه فساد، جنگ، قتل و غارت 

این شکل عمر  به  و  دهد  باج  داشتند  در کشور  را 

حکومت فاسد و مفسد خودرا به سالهای متامدی 

بود  رسیده  جایی  به  ها  دهی  باج  این  کند.  متدید 

که بعضی از وزراء و والیان اصال خودرا در مقابل 

این رئیس دیسانت شده توسط طیاره های امریکایی 

مسئول و جوابگو منی پنداشتند بلکه روابط مستقیم 

کشور  در  اشغالگر  و  خارجی  مستقر  نیروهای  با 

خودرا  بودند  توانسته  آن  از  فراتر  هم  یا  و  داشتند 

کشورهای  این  جاسوسی  های  شبکه  با  منسلک 

خارجی و اشغالگر منایند و از آنجا اوامر و فرامین 

مستقیم بدست بیاورند. 

به اوج  اداری، اخالقی، اجتامعی و سیاسی  فساد 

اندک احساسی در مقابل آن  اما کرزی  خود رسید 

نیز  پوش  نیکتایی  دزدان  میدان  این  در  بلکه  نکرد 

وارد صحنهء مبارزه شده و دو دسته متامی دارایی 

های این ملت را چور و چپاول کرده و به خارج از 

کشور انتقال دادند. دامنهء فساد روز به روز گسرتده 

شد چنانچه ملت بیچاره و رنجدیده که از یکسو از 

اشغال، تلفات شبانه روز، زندان و تهدید رنج می 

بردند از سوی دیگر مواجه با این آفتی شدند که آنرا 

نیکتایی دار  دزدان جنگی دهه هفتاد و چپاولگران 

دموکراسی با اتحاد و اتفاق یکدیگر بر این ملت روا 

داشته بودند. 

در جریان دو دهه چندین بار درامه های انتخاباتی 

ریاست جمهوری، پارملان و شورای های والیتی 

بار  به  انتخابات نسبت  این  بار  صورت گرفت. هر 

گذشته رسواتر و فاسد تر بود. باالخره کار به جایی 

رسید که در دورهء گذشته انتخابات پارملانی سخن 

و  کشید  جنسی  های  رشوت  به  پولی  رشوت  از 

یکعده از تن فروشان بعد از اینکه از رس تا قدم را 

پارملان  به  توانستند  دادند  قرار  ارگ  تیم  اختیار  در 

ثمرهء بیست سال 

دموکراسی
موفق افغان
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ملیون  که  باطل سازند  را  کسانی  آرای  و  بیابند  راه 

ها افغانی به مرصف رسانیده بودند و مردم را جهت 

رای دهی خریداری کرده بودند. قبل از این، در یک 

عملکرد رسوا و بی رشمانهء دیگر که در طول تاریخ 

در جهان مثیل و نظیر آنرا جامعه برشی شاهد نبود، 

اشغالگران با جمع کردن هر دو گروه دزدان ولگرد 

رسه  دو  حکومت  یک  دار  نیکتایی  چپاولگران  و 

تشکیل دادند که برای مدت پنج سال خون مردم را 

آثار آن در رگ های  از  چنان چوشیدند که ذره یی 

خشکیده و پوسیده ملت دیگر باقی مناند. 

به این هم اکتفا نکردند، بلکه انتخابات اخیر ریاست 

ششامه  تا  که  دادند  انجام  شکلی  به  را  جمهوری 

نتایج آن اعالن منی شد و باالخره بعد ازششامه هر 

دو گروه متخاصم نیکتایی دار و بی نیکتایی پیروزی 

خودرا اعالن کرده و هر دو به شکل جداگانه تحلیف 

ریاست جمهوری را به جا آوردند و اینک از دو ماه 

به اینسو این کشور رسام دارای دو حکومت و دو 

رئیس جمهور می باشد.

مذاکرات روی تقسیم قدرت و توزیع کرسی ها از 

تشنهء  گروه  دو  این  میان  اینسو  به  طوالنی  مدت 

دو  هر  هدف  چون  باالخره  و  دارد  جریان  قدرت 

به قیمت جان و  به قدرت و کرسی اگرچه  رسیدن 

خون ملت باشد می باشد و هر دو دیگر برنامه یی 

یا  تقسیم  معادله  بر  ندارند  و ملت  این کشور  برای 

بعد  شان  بادار  یا  کنند  می  اتفاق  همدیگر  با  خود 

از مدتی که کاسهء صربش لربیز شود همچو دورهء 

گذشته تصمیم خودرا اتخاذ منوده و بر آنان تطبیق 

می مناید. 

امریکا و اتحادیان اشغالگر آن نقش در متامی این 

امور نقش متاشاچی را ایفا منودند و گذاشتند که 

مزدوران و اجیران نکتایی دار و بی نکتایی شان این 

دارایی های  تنها  نه  و  کنند  را چور و چپاول  ملت 

این کشور را به تاراج بربند بلکه خون جاری در رگ 

های ملت را نیز بچوشند. 

دو دههء  در  نوع حکومتداری  این  نتیجهء  در  آنچه 

یی  دموکراسی  حقیقت  شد  آشکار  و  عیان  اخیر 

آن خیلی  از  نیز  از مسلامن مناها  بعضی  است که 

متأثر شده و آنرا منونه و الگوی حکومتداری خوب 

و عادالنه در جهان می پنداشتند. چنانچه انتخابات 

می  دموکراسی  های  پایه  و  اساسات  از  یکی  که 

باشد با این عملکرد آنان رسوا شد و عاقالن درک 

شخص  آن  در  که  ها  انتخابات  نوع  این  که  کردند 

تحصیل  دانشمند،  عامل،  صادق،  عادل،  امین، 

کرده و متخصص در یک ترازو و میزان با شخص 

خاین، جنایتکار، کاذب، جاهل، بیسواد و جنایتکار 

گذاشته می شوند نه جنبهء رشعی دارند و نه عقل 

آن  به  غافل  های  انسان  اگر  و  پذیرد  می  آنرا  سامل 

تن می دهند و آنرا بهرتین راه اختیار زعیم خود می 

دانند نتیجهء این اعتامد و تن دهی شان همین است 

که اکنون آنان به چشم رس می بینند و بخاطر آن در 

مقابل چشامن متام جهان احساس رشم و خجالت 

می کنند. 

است  یی  دموکراسی  سال  بیست  مثرهء  هامن  این 

که در افغانستان به ادعای دموکراسی طلبان نهادینه 

شده است و برخی ها برای دفاع از این به اصطالح 

آمدن  مانع  و  کرده  باال  همت  آستین  آوردها  دست 

صلح در کشور به این بهانه می شوند که در صورت 

ننگین  آوردهای  دست  این  جنگ  خامتهء  و  صلح 

و رشم آور شان مورد تهدید قرار می گیرد و یا هم 

ضایع می گردد. 

درامه  بار  چندین  دهه  دو  جریان  در   ***
پارلمان  جمهوری،  ریاست  انتخاباتی  های 
و شورای های والیتی صورت گرفت. هر بار 
این انتخابات نسبت به بار گذشته رسواتر و 

فاسد تر بود. 

به  را  اخیر ریاست جمهوری  انتخابات   ***
آن  نتایج  ششماه  تا  که  دادند  انجام  شکلی 
هر  ازششماه  بعد  باالخره  و  شد  نمی  اعالن 
دو گروه متخاصم نیکتایی دار و بی نیکتایی 
پیروزی خودرا اعالن کرده و هر دو به شکل 
جا  به  را  جمهوری  ریاست  تحلیف  جداگانه 
آوردند و اینک از دو ماه به اینسو این کشور 
رسما دارای دو حکومت و دو رئیس جمهور 

می باشد.
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)میان  اشغالگر  قوای  خروج  پیامن  امضای  از  بعد 

امارت اسالمی وایاالت متحده امریکا( وابسته گان 

ظاهر  ها  دررسانه  همه  کابل  اداره  سخنگویان  و 

میشوند و در دفاع از منافع ملی یا منافع افغانستان 

سخن میگویند و چنان وامنود میکنند که گویا اینها 

از همه بیشرت با منافع علیای افغانستان متعهد هستند 

آن دفاع کرد  از  االفغانی  بین  باید  در مذاکرات  که 

و دراین رابطه در میزهای مدور، در مصاحبه های 

تلویزیونی و رسانه ها حضور یافته وخود را متعهد 

بر منافع علیای کشور جلوه میدهند و از منافع ملی 

و مردم افغانستان داد می زنند که نباید  منافع ملی 

در مذاکرات بین االفغانی درمخاطره بیفتد، گویا این 

افغان های مخلص و اصیل هستند که با کدام کشور 

دیگری وارد مذاکره میشوند!؟

بیایید خود نگاه کنیم که این دیموکرات ها و حامیان 

رژیم دست نشانده تا چه حد صادق هستند و سخن 

شان با اعامل شان چقدر تطابق دارد؟

همه ملت مسلامن افغانستان طی هژده سال گذشته 

اعامل ننگین ادارۀ کابل  را عمال دیدند که منسوبین 

ادعاهای دورغین شان، کامال چپی و  آن برخالف 

معکوس حرکت کردند، بلکه از همه بیشرت بحیث 

یک دشمن رسسخت با ملت رنجیده و مردم مظلوم 

افغانستان خیانت کردند و عمال کشور را فروختند 

و هویت افغانی و افغانستان را درعوض چند دالر 

افغانها  برجبین  داغ  و  ریخته  ها  امریکایی  دامن  به 

شدند.

ها  امریکایی  را  کابل  نشانده  اداره دست  همین  آیا 

بوجود نیاورد؟ وتجهیز ومتویل آن بدوش امریکایی 

ها نبود و فعال مگر نیست؟ اگر پاسخ مثبت است 

مطرح  ها  امریکایی  منافع  آنان  نزد  معلومدار  پس 

است نی منافع علیای مردم فغانستان.

آیا عساکراداره کابل برای امنیت نیویارک و واشنگنت 

منی جنگند؟

امریکایی ها و  با  اشغال کشور شان  برای  اینها  آیا 

ناتو همکاری نکردند؟

آیا عساکر اداره کابل با عساکر امریکایی روی یک 

کدام منافع ملی ؟
سادات چرخی
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هدف در یک خط  منی جنگند؟

آیا عساکر امریکایی وعساکر اداره کابل مشرتکا علیه 

ملت ومردم مظلوم افغانستان درجنگ نیستند؟

آیا عساکر اداره کابل طی بیست سال گذشته جز با 

مجاهدین آزادی خواه کشور با کدام عسکر خارجی 

که  وجود  با  اند  جنگیده  کشور  مرز  از  بیرون  ویا 

راکت  همسایه  کشور  ازطرف  ما  رشقی  رساحدات 

باران می گردید؟ آیا رژیم کابل حامی نظام اجنبی 

آیا  نیست؟  ما  کشور  در  دیموکراسی   یعنی  غربی 

یکصد و پنجاه هزار عساکر اشغالگر که به کشور ما 

آمده بودند آیا اینها برای دفاع از منافع علیای کشور 

ما آمده بودند و یا برای منافع کشورهای خود شان؟ 

حامیت  ها  خارجی  ازهمین  مزدور  رژیم  وعساکر 

منی کردند؟ پس منافع ملی درکدام برنامه این اداره 

وجود دارد که اکنون چنین بیداد میکنند؟

آیا اداره کابل مجری نظام دیموکراسی غربی نیست 

شده  تحمیل  مسلامن  کامال  ملت  یک  باالی  که 

است؟

آیا نظام دیموکراسی را که اینها حامیت میکنند نظام 

اسالمی وملی افغان ها است؟ وآیا زندان های این 

این  اصیل  و  فرزندان صالح  از  نشانده  اداره دست 

نظام،  این  که  میدانند  همه  نیست؟  مملوء  میهن 

علیای  منافع  وبرای  است  نشانده  ودست  اجیر 

امریکا وناتو استخدام شده وکامال برخالف ملت  و 

مسلامنان گامشته شده و فعالیت میکند و انتخابات 

ثابت ساخت که در جمعیت  نیز  برگزار شده اخیر 

تخمینا ۳۰ میلیونی افغانستان رصف یک ملیون و 

سیصد هزار نفر، آن هم  بوسیله زر و زور اشرتاک 

منودند که این خود ازطرف ملت پاسخ رد بود که به 

اداره کابل داده شد.

یعنی  این رژیم  اگر پس منظر وبرنامه طرف مقابل 

امارت اسالمی را دقت کنیم برمال دیده  مجاهدین 

میشود که اهداف جنگ امارت اسالمی اعالن شده 

ورسانه ای است وآن خروج قوای اشغالگر از کشور 

وقربانی  ایثار  سال  بیست  طی  باآلخره  که  است 

های بی شامر، قوای اشغالگر را به امضای پیامن 

پایان اشغال وادار ساخت و تایم تیبل خروج قوای 

اشغالگر تعین گردید اما برخالف، همین اداره مزدور 

بقای قوای امریکایی را در کشور میخواهند که این 

خود خیانت ملی شمرده میشود.

مردم   کنار  در  اسالمی  امارت  مجاهدین  فرد  فرد 

از خاک و نوامیس ملی علیه  برای دفاع  افغانستان 

اصیل  های  افغان  چنانچه  جنگند  می  ها  خارجی 

با اشغالگران انگلیس وشوروی سابق جنگیدند اما 

ها  خارجی  درکنار  جنگ  دراین  کابل  اداره  عساکر 

ایستاد اند که برمال عساکر اداره کابل خائن ملی و 

دشمنان مردم افغانستان شمرده میشوند.

 مجاهدین امارت اسالمی در میان مردم خود زیست 

دارند و توسط مردم اعاشه و اباته میشوند و بدون 

ها  خارجی  علیه  شان  کشور  آزادی  برای  معاش 

ومزدوران شان می جنگند اما برخالف آن، عساکر 

ومتویل  تجهیز  ها  امریکایی  توسط  کابل  اداره 

میگردند و معاش می گیرند و با مردم خود درجنگ 

منافع علیای کشور  از  بگویید که  هستند پس خود 

کی دفاع میکند؟

مزدوران  این  که  اینست  تعجب  جای  بیشرت  ازهمه 

کردند  پا  زیر  را  افغانی  هویت  عمال  شده  فروخته 

اما  ثابت کردند  امریکایی ها  به  و وفاداری شان را 

هنگام سخن ، داد از منافع ملی ودست آورد های 

هژده ساله می زنند اگر مقاومت ها وحمالت شدید 

مجاهدین امارت اسالمی منی بود واین قربانی های 

تاریخی توسط مجاهدین فدایی صورت منی گرفت 

طی  افغانستان  مسلمان  ملت  همه 
ادارة  ننگین  اعمال  گذشته  سال  هژده 
آن  منسوبین  که  دیدند  عمال  را  کابل  
کامال  شان،  دورغین  ادعاهای  برخالف 
از  بلکه  کردند،  حرکت  معکوس  و  چپی 
همه بیشتر بحیث یک دشمن سرسخت با 
ملت رنجیده و مردم مظلوم افغانستان 
خیانت کردند و عمال کشور را فروختند و 
هویت افغانی و افغانستان را درعوض 
و  ریخته  ها  امریکایی  دامن  به  دالر  چند 

داغ برجبین افغانها شدند.
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منی  انجام  اشغالگران  علیه  شدیدی  های  وجنگ 

امریکا  ایاالت  درجمع  کشورعزیزما   اکنون  یافت 

افزوده می شد وهویت افغانی به باد می رفت وکسی 

جرئت منی توانست که از تاریخ آباء و کشور شان 

لب بگشاید و کشور ما امریکایی میگردید و هرچیز 

متام بود.

حتی ترامپ رئیس جمهور امریکا در جریان صحبت 

اسالمی  امارت  سیاسی  معاون  با  اش  تلیفونی  

شام   ( که  کرد  اعرتاف  برمال  برادرآخند  مال  محرتم 

مردم رسسختی هستید وبرای کشور تان می جنگید( 

معلوم  وضاحت  به  ترامپ  معنی  پر  سخن  ازین 

میشود که عساکر اجیر اداره کابل مردم پست، غالم 

و برخالف منافع کشور شان می جنگند این اعرتاف 

رئیس جمهور کشوری است که همین عساکر مزدور 

را متویل وسوق واداره مینامید.

که  است  گفته  آملانی  مشهور  امپراطور  هتلر  حتی 

»نزد من خسیس ترین شخص کسی است که برای 

اشغال کشور شان با من همکاری کرده است« نظر 

خسیس  نیز  کابل  اداره  اجیر  عساکر  هتلر  قول  به 

ترین قرش جامعه میباشند که دراشغال کشور شان 

امریکایی ها را همکاری کرده اند.

اسالمی  امارت  میان  اشغال  پایان  پیامن  توافق 

وامریکا،  ثابت ساخت که جنگ مجاهدین امارت 

اسالمی طی نوزده سال گذشته رصف برای حریت 

بوده  کشور  در  اسالمی  نظام  حاکمیت  و  آزادی  و 

است که برآن توافق نیز منودند.

 و آزادی کشور، خود منافع علیای کشور محسوب 

میگردد و رژیم کابل حضور عساکر اشغالگر را در 

کشور میخواهند واین آشکارا  با منافع ملی کشور 

درتضاد میباشد.

از جال های فریبینده اداره دست نشانده کابل  برای 

سخنگویان  که  اینست  یکی   ، مردم  وفریب  اغفال 

اداره کابل امروز از همه بیشرت از منافع ملی کشور 

چنان  شان  هیئت  ترکیب  پیرامون  و  میزنند  سخن 

شان  هیئت  شامل  کسانی  باید  که  میدارند  اظهار 

باشد تا در برابر هئیت طالبان از منافع ملی کشور 

 ، اداره  این  هئیت  طرف  که  درحالی  بتوانند  دفاع 

برای  که  است  اسالمی  امارت  صالحیت  با  هئیت 

آزدی واستقالل کشور جان ومال شان را فدا کردند، 

وبرای حفظ و متامیت ارضی کشور شان نزدیک به 

بیست سال با بزرگرتین ونیرومند ترین قوای جهانی 

جنگیدند و دراین راستا قربانی های هنگفت مالی 

و جانی را متحمل شدند وخانه وکاشانه های شان 

به مخروبه ها مبدل گردید وزندان های دشمن را پر 

کردند که البته همه تالش ها ومجاهدت های شان 

برای منافع علیای همین کشور بوده است لذا اینها 

)منسوبین اداره کابل( چنان وامنود میکنند که گویا 

با کدام کشور دیگری مذاکره مینامیند.

یکی  حقایق  دادن  نشان  معکوس  و  تزویر  و  جعل 

میباشد  اجیر  و  مزدور  اداره  این  مهم  های  از چال 

که طی  نزدیک به بیست سال عساکر شان را فریب 

و  دنیوی  هالکت  های  گودال  به  را  همه  و  دادند 

اخروی انداختند.

پس خود قضاوت کنید که کدام طرف حقا به منافع 

علیای کشور متعهد و کدام طرف کاذب و دشمن 

واقعی مردم افغانستان میباشد.

*** فرد فرد مجاهدین امارت اسالمی در 
خاک  از  دفاع  برای  افغانستان  مردم   کنار 
جنگند  می  ها  خارجی  علیه  ملی  نوامیس  و 
اشغالگران  با  اصیل  های  افغان  چنانچه 
انگلیس وشوروی سابق جنگیدند اما عساکر 
ها  خارجی  درکنار  جنگ  دراین  کابل  اداره 
ایستاد اند که برمال عساکر اداره کابل خائن 
شمرده  افغانستان  مردم  دشمنان  و  ملی 

میشوند.

میان  اشغال  پایان  پیمان  توافق   ***
که  ساخت  ثابت  وامریکا،   اسالمی  امارت 
نوزده  طی  اسالمی  امارت  مجاهدین  جنگ 
و  آزادی  و  حریت  برای  صرف  گذشته  سال 
حاکمیت نظام اسالمی در کشور بوده است 

که برآن توافق نیز نمودند.
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ــا  ــان ب ــن جه ــار ومتجاوزی در عــرص موجــوده کف

ــی  ــی و فرهنگ ــدرن جنگ ــزار م ــایل و اب ــه وس هم

کــه دارنــد وارد معرکــه و نــربد علیــه فرهنــگ 

مســلامنان وکشــور هــای اســالمی گردیــده ومــی 

خواهندکــه توســط ایــن هــردو نیرنــگ وحربــه ای 

ــود  ــلیم خ ــلامنان را تس ــود مس ــد خ ــاک و پلی ناپ

ــد  ــاخته و قص ــرف س ــالم منح ــن اس ــوده از دی من

ــا همــه آمــوزه هــای فرهنگــی دینــی آنهــا  ــد ت دارن

را در جوامــع اســالمی محــو ونابــود بگرداننــد 

ــد  ــه دارن ــی ک ــش اصیل ــط م ــلامنان را از خ و مس

بیگانــه، منحــرف و بــه بردگــی خویــش بکشــانند.

ولــی ایــن را فرامــوش منــوده انــد کــه نــربد حــق 

علیــه باطــل جاویــدان و از ســنت هــای الهــی در 

روی زمیــن بــوده اســت و ایــن پیــکار و مبــارزه تــا 

آخــر عمــر زمیــن ادامــه خواهــد یافــت.

بــدون تردیدکــه کفــاردر میــدان جنــگ علیــه 

مســلامنان شکســت خــورده انــد امــا یکــی دیگــر 

از خطرناکرتیــن حربــه ای آنــان کــه پخــش و نــرش 

ــن   ــوده در بی ــا ب ــی آنه ــان ته ــوچ  و می ــگ پ فرهن

ملــت وجامعــه اســال مــی مــا رو به  انتشــار اســت 

ــوص  ــه خص ــا را  ب ــردم م ــراد م ــده  از اف ــه یکع ک

نســل وقــرش جــوان امــت مســلمه را شــکار 

خــود ســاخته و ایــن را بــه  ذهــن  و فکــر ناقــص 

خودشــان پیرشفــت و ترقــی قلمــداد مــی مناینــد.

ــه و  ــی از وجیب ــه یک ــگ بیگان ــه فرهن ــارزه علی مب

ــد  ــی بای ــه م ــوده ک ــا ب ــی م ــای دین ــئولیت ه مس

ــن  ــت، دی ــدا پرس ــمند، خ ــرد آگاه و دانش ــر ف ه

دوســت، هدفمنــد، پرهیــزگار و باآلخــره متحــد بــا 

ــودی آن مســاعی خویــش را  اســالم در محــو وناب

بــه خــرچ داده تــا ایــن جراثیــم را از بنیــاد واســاس 

ریشــه کــن ســاخته و از انتشــارش در بیــن جامعــۀ 

ــد. ــری مناین ــالمی جلوگی ــت اس ام

مبارزه عليه فرهنک بيگانگان از وجايب دينی ماست
منصور »تالقانی«
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ــار  ــرش وانتش ــان ن ــای آن ــه ه ــی از برنام ــه یک ک

ــل  ــا قاب ــه م ــر درجامع ــه خاط ــه ب ــگ بیگان فرهن

قبــول نبــوده کــه آنهــا مــی خواهنــد باداخــل کــردن 

ُمــد وفیشــن فریبنــدة خویــش روحیــة معنویــات را 

ــن مســلامنان تضعیــف کــرده و بعــداً در دام  در بی

خــود گرفتــه از همچــو افــراد جبــون و ُمــد پرســت 

ــد. ــه مناین ــش تربی ــرای خوی ــر ب ــوس و نوک جاس

پخــش و نــرش رسیــال هــا وفیلــم هــای مبتــذل و 

ضــد اخالقــی توســط شــبکه هــای تلویزیونــی کــه 

همــه حــاوی مطالــب هــرزه و ضداســالمی بــوده 

شــاهد مدعــای مــا مــی باشــد.

ــرار  ــمنان ق ــا دش ــازش ب ــزار س ــه در لجن و آنانیک

ــت  ــه موجودی ــی منایندک ــتدالل م ــد اس ــه ان گرفت

ایــن شــبکه هــای ضــد اخالقــی و اســالمی 

ــامل در  ــی ع ــه فالن ــدارد. ومیگویندک ــکالی ن اش

ــه  ــه ب ــار درس هــای اســالمی داشــته ک ــه یکب هفت

ــود. ــی ش ــانیده م ــردم رس ــه م ــان عام اذه

در حالیکــه منــی شــود در طــول هفتــه متامــاً 

ــش  ــرش و پخ ــه ن ــوری ک ــق و فج ــاء وفس فحش

مــی شــود بــا یکســاعت درس هــای اســالمی آن را 

جبیــره منــوده و ایــن شــبکه هــای ضــد اخالقــی را 

ــد: ــرار بده ــود ق ــعاع خ ــت الش تح

دیــده شــده حتــی بعضــی احکامــی راکــه ُحرمــت 

آن بــه آیــت رصیــح قرآنکریــم ثابــت بــوده از 

مفاهیــم  و  گرفتــه  صــورت  پوشــی  چشــم  آن 

اســالمی مــارا تحریــف مــی مناینــد. بطــور مثــال: 

موجودیــت بانــک هــا در طــول اشــغال کشــور مــا 

رو بــه افزایــش بــوده کــه تــا حــال چندیــن بانــک 

ــردد  ــه گ ــق مطالع ــر دقی ــت دارنــد واگ فعالی

تقریبــاً ۹۵ فیصــد داد و ســتد آنهــا ســودی 

بــوده کــه حــرام بــودن آن بصــورت قطــع ثابــت 

اســت و هیچکســی منــی توانــد حکــم آن 

ــی  ــر کس ــد واگ ــف منای ــا تحری ــل و ی را تحوی

ــره  ــودن آن از دائ ــالل ب ــه ح ــد ب ــتدالل منای اس

ــن  ــتدالل همی ــا اس ــردد ام ــی گ ــارج م ــالم خ اس

ــه  علــام ســوء و در شــبکه تلویزیــون حضــور یافت

میگوینــد. بخاطــر ارتقــای ظرفیــت اقتصــاد کشــور 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــدام مامنعت ک

ایــن اســت نظــر بعضــی از علــامء حکومــت 

اجیــر و اســتدالل بعضــی از نــا افغــان هــای 

بیگانــه ســتیزکه مــی بایــد همــه اهــل خــربه 

ــب و  ــزء از وجای ــری را ج ــئولیت پذی ــه مس آنانیک

فرایضــی دینــی خویــش مــی داننــد هامنطوریکــه 

در بــر انــدازی بــالک کمونیــزم مســاعی خســتگی 

ــا  ــز ب ــار نی ــن ب ــد ای ــرچ داده ان ــه خ ــری ب ــا پذی ن

ــث  ــش منحی ــالمی خوی ــی اس ــه عال ــامن روحی ه

فرهنــگ  دارنــد  کــه  اســالمی  ادای مســئولیت 

ــن  ــن بیدی ــتدالالت مغرضی ــا اس ــه را ب ــوچ بیگان پ

ــنه  ــوه حس ــرآن را و اس ــت ق ــرده حاکمی ــرود ک مط

پیامــرب صلــی اللــه علیــه و ســلم و رهــروان مســیر 

اســالم را جاگزیــن آن مناینــد. امــا ان شــاءالله ایــن 

ــی  ــدرن نظام ــرگ م ــاز وب ــه س ــا هم ــن ب متجاوزی

ــه فــرار بــوده انــد بایــد  وفرهنگــی کــه دارنــد رو ب

ــده  ــورما چی ــم اش ازکش ــز گلی ــا نی ــگ آنه فرهن

شــده و در زبالــه دانــی کثافــت بــرای همیــش دفــن 

گــردد وآن نســل وقــرشی کــه در جوامــع اســالمی 

وبویــژه در کشــور عزیــز مــا منحــرف گردیــده انــد 

دو بــاره صاحــب فرهنــگ اصیــل اســالمی خویــش 

گردیــده وجامعــه اســالمی مــا از هــر نــوع انحراف 

وســقوط از فرهنــگ متجاوزیــن واشــغالگران، 

خــود فروختــگان وغالمــان حلقــه بگــوش پــاک و 

ــزه گــردد. من
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په داسې حال کې چې  د آخیرې زمانې یاغي برشیت 

د  و، ځان ورته  اوج کې  په  انحراف  او  استدراج  د 

ایسېده.  موجود  برتر  ټولو  تر  او  پاور  کائناتو سوپر 

نووال هراري معارص برش  فیلسوف  حتی ارسائیيل 

 ( د   بالله  العیاذ  او  ونوماوه  موجود  زیرک  ټولو  تر 

انسان  د  ولیکه.  کتاب  یې  نوم  په  انسان خداګونه( 

د تاریخ په همدې فرعوين مرحله کې الله تعالی د 

خپل قدرت یو داسې عجیب او حیرانوونکی مثال 

برش  ټول  له  یې  یوازې  نه  چې  وښود،  ته  برشیت 

څخه د تیښتې الره ورکه کړه، بلکې له خدایه یاغي 

انسانان هم بیرته الله تعالی ته په رجوع مجبور شول 

تر دې چې د بې دینۍ د رسالرې امریکا مرش ډونالډ 

ټرمپ په ټویټر د دعا ميل ورځ اعالن کړه او په خپل 

مادي ځواک د نازیدو پر ځای یې له خلکو وغوښتل 

چې د کرونا د مخنیوي لپاره دعاګانې وکړي.

له  خو  دی،  میکروب  کیدونکی  لیدل  نه  یو  کرونا 

ټولو انسانانو یې الر ورکه کړې ده. یوه معنی داره 

خربه دا ده چې تر ټولو ډیره رضبه یې هغو هیوادونو 

ته ورکړې چې له دین او دیانت څخه پردي او  په 

خپل مادي ځواک نازیدل. د امریکا متحده ایاالت 

چې ځان یې د نړۍ ابرقدرت باله تر ټولو ډیر ځپل 

شوی، ناټو اتحاد چې د نړۍ ځواکمن پوځي تړون 

دی، غړي هیوادونه یې لکه ایټالیا، فرانسه، هسپانیه، 

برتانیه او جرمني تر نورو ډیر ځپل شوي او باالخره 

پاور  اقتصادي   چین چې د ځان د نړۍ راتلونکی 

ګڼي، د کرونا په نوم وایروس یې اقتصادي ماشین په 

ټپه درولی دی. 

د الله  تعالی عادت په دې جاري دی چې همیشه 

انسانانو ته د عروج فرصت ورکوي، کله چې کوم 

د  ش،  برابر  مسیر  په  فرعونیت  د  انسانان  یاغي 

نو  لویي ټول رسحدونه الندې کړي  او  غرور، کرب 

انداز د کرب له  الله تعالی په داسې عربتناک  بیا یې 

داستان  چې  غورځوي  ته  کندو  زوال  د  څخه  اوج 

یې د راتلونکو انسانانو لپاره د عربت او پند ژوندی 

درس وي.

منرود  او  شو  غرق  کې  اوبو  په  چې   فرعون  لکه 

د  تعالی  الله  دا ځل  په توسط ووژل شو،  د ماش 

دې عرص به منرود امریکا باندې تر ماش کوچنی 

کرونا  دی.  کړی  مسلط  وایروس(  کرونا   ( موجود 

له امریکا څخه د تیښتې الره ورکه کړې، هره ورځ 

لسګونه زره کسان نیيس او زرګونه د مرګ په خوب 

نیویارک،  پالزمینه  اقتصادي  امریکا  د  کوي.  ویده 

هغه ښار چې  پخوا  یې د اقتصادي مراکزو او وال 

اعتبار درلود، اوس د کرونا  امله نړیوال  له  سټريټ 

پالزمینه یادیږي او زرګونه خلک یې د کرونا له امله 

وژل شوي دي.

کرونا د امریکا اقتصاد ته مرګوني ضربه 
سمیع اهلل زرمتي



ص: 25سال هفتم * شماره چهارم * رجب و شعبان 1441هـ ق

کې  امریکا  په  وخته  تر  لیکلو  د  لیکنې  دې  د 

پنځه نیم لکه خلک په کرونا مبتال دي. له ۲۶ 

د  زیات  څه  هر  له  خو  شوي،  مړه  زیات  زره 

اقتصاد رضبه خوړلې،  امریکا  د  امله  له  کرونا 

خلکو  میلیونه   ۱۶ اوسه  تر  کې  هیواد  دې  په 

د  دا  چې  دي  ورکړي  السه  له  دندې  خپلې 

د  یوازې  دي.  ساري  بې  کې  تاریخ  په  امریکا 

هوایي رشکتونو ۷۵۰ کارکوونکو خپلې دندې 

بایليل دي او له کارځایونو رخصت شوي دي. 

د امریکا هوایي چلند چې له یو مخیز سقوط 

مايل  چې  شوی  اړ  حکومت  دی،  مخ  رسه 

مالتړ یې وکړي او د سقوط مخه یې ډب کړي.

خو دا الهم د بحران پیل دی، داسې ویل کیږي 

چې په راتلونکو میاشتو کې به بیکاري یو مخ 

 ۲۱ تر  شاید  او  کړي  غوره  شکل  بار  فاجعه 

بحران  کرونا  د  ش.  بېکاره  امریکایان  میلیونه 

د امریکا په شمول غريب هیوادونه اړ کړي چې 

واچوی.  الس  ته  اقداماتو  غریبو  او  عجیب 

لوی  جوړولو  موټر  د  امریکا  د  ترمپ  ډونالډ 

رشکت ) جرنل موټرز( مامور کړی چې د موټرو 

کړي.  جوړ  آالت  تنفس  مصنوعي  د  ځای  په 

راګرځويل  ماسکونه هم  هغه  د جرمني  ټرمپ 

پخواين  د  ته  جرمني  کمپنۍ  امریکایي  یوې  چې 

قرارداد له مخې جوړ کړي وو.

رسنۍ وایي په کرونا ځپلو غريب هیوادونوکې اوس 

تولیدوي،  مواد  عفوين  ضد  کارخانې   رشابو  د 

آالتو  تنفيس  د  کمپنۍ  ګڼې  آالتو  برقي  د  راز  دغه 

په جوړول امر شوي دي. ډونالډ ټرمپ د روغتیا په 

به  بودیجه قطع کړه چې پخوا  نړیوال سازمان هغه 

د امریکا لخوا ورکول کیدله. له دې څخه ښکاري 

چې د کرونا اقتصادي رضبې امریکا سخته وارخطا 

کړې ده. 

کرونا د غرب اقتصاد ته داسې ګوزار ورکړی چې په 

تیرو سلو کلونو کې بې سارې ده. د امریکا برتري 

په نړیوالو د اقتصاد له امله وه، عموما ابرقدرتونه له 

هغه وروسته له سقوط او  زوال رسه مخ کیږي چې 

اتحاد چې  اقتصاد کمزوری ش. شوروي  یې  کله 

هغه  له  و  پاور  سوپر  نړۍ  د  زیات  پیړۍ  نیمي  تر 

واخیست  یې الس  افغانستانه  له  او  ونړید  وروسته 

کله یې چې اقتصادي رکود اوج ته ورسید. تر هغه 

وړاندې پر نړۍ د برتانیا سلطه هم هغه وخت پای ته 

رسیدلې وه کله چې لویه برتانیا په نړیوالو جګړو له 

سختو اقتصادي زیانونو رسه مخامخ شوه.

د نیوزویک په نوم مجلې په یوه تحلیل کې احتامل 

وړاندې کړی چې کیدای ش د کرونا له بحران رسه 

د نړۍ نظم تغیر ومومي. که په امریکا کې د کرونا 

څپه همداسې متداومه پاته ش، نو معنی یې دا دی  

چې د امریکایي اقتصاد روان فاجعه بار حالت دوام 

کوي چې په دې رسه به د دې هیواد هغه اقتصادي 

نړۍ  په  هیواد  دغه  یې  امله  له  ونړیږي چې  شیرازه 

باداري کوي.

له نښو او عالمو داسې ښکاري چې امریکا د خپل 

ده،  کړې  پوره  دوره  تاریخي  او  مرحله  فرعونیت 

باید د عروج د  نو ځکه هغه وخت رارسیدلی چې 

څوکو له وهلو وروسته د زوال په کنډو راکوزه ش 

فصل  له عربت ډک  بل  یو  تاریخ  د  دې رسه  په  او 

انجام ته ورسیږي.

د دې لیکنې د لیکلو تر وخته په امریکا کې پنځه نیم 
مړه  زیات  زره   ۲۶ له  دي.  مبتال  کرونا  په  خلک  لکه 
امریکا  د  امله  له  کرونا  د  زیات  څه  هر  له  خو  شوي، 
 ۱۶ اوسه  تر  کې  هیواد  دې  په  خوړلې،  ضربه  اقتصاد 
میلیونه خلکو خپلې دندې له السه ورکړي دي چې دا 
د امریکا په تاریخ کې بې ساري دي. یوازې د هوایي 
شرکتونو ۷۵۰ کارکوونکو خپلې دندې بایللي دي او 
له کارځایونو رخصت شوي دي. د امریکا هوایي چلند 
چې له یو مخیز سقوط سره مخ دی، حکومت اړ شوی 
ډب  یې  مخه  سقوط  د  او  وکړي  یې  مالتړ  مالي  چې 

کړي.

رسنۍ وایي په کرونا ځپلو غربي هیوادونوکې اوس 
د شرابو کارخانې  ضد عفوني مواد تولیدوي، دغه راز 
د برقي آالتو ګڼې کمپنۍ د تنفسي آالتو په جوړول 
نړیوال  په  روغتیا  د  ټرمپ  ډونالډ  دي.  شوي  امر 
امریکا  د  به  پخوا  چې  کړه  قطع  بودیجه  هغه  سازمان 
کرونا  د  چې  ښکاري  څخه  دې  له  کیدله.  ورکول  لخوا 

اقتصادي ضربې امریکا سخته وارخطا کړې ده. 
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ــانی و  ــل انس ــم، تعام ــر ترح ــالم ب ــن اس ــن مبی دی

اخالقــی و عــدم ظلــم و ســتم بــر زندانیــان ترکیــز 

مــی کنــد و بــر همیــن اســاس اعــرتاف هایــی کــه 

ــت  ــب بدس ــار و تعذی ــروی فش ــتخدام نی ــا اس ب

آمــده باشــد نــزد قاضــی مســلامن در محاکــم 

ــر  ــالوه ب ــد. ع ــی باش ــار من ــدار اعتب ــالمی م اس

ــف  ــالمی مکل ــای اس ــن و نظــام ه ــن، مجاهدی ای

ــاش  ــود و ب ــای ب ــاک و ج ــذا، پوش ــه غ ــه تهی ب

ــالج و  ــند. ع ــی باش ــان م ــرای زندانی ــب ب مناس

ــای  ــئولیت ه ــامر از مس ــان بی ــامرداری زندانی تی

مســئولین زنــدان در دیــن مبیــن اســالم مــی باشــد. 

در روشــنی همیــن فرامیــن و احــکام رشعــی، 

امــارت اســالمی بــا متــام زندانیــان رویه و ســلوک 

ــان  ــه آن ــت اینک ــدون درنظرداش ــرده و ب ــانی ک انس

در میــدان جنــگ در مقابــل مجاهدیــن چــی ظلــم 

وســتمی را بــر مجاهدیــن روا داشــته انــد آنــان از 

متامــی حقــوق انســانی و اخالقــی خــود در زندان 

هــای مجاهدیــن برخــوردار مــی باشــند. عســاکر 

اردوی اجیــر، پولیــس مــزدور و حتــی عســاکر 

ــن  ــزد مجاهدی ــی در ن ــغالگر و زندان ــراد اش و اف

امــارت اســالمی بعــد از رهایــی بــه مراعــات ایــن 

همــه حقــوق و تعامــل نیکــوی مجاهدیــن بــا آنــان 

نــه تنهــا اعــرتاف کــرده انــد بلکــه بعضــی از آنــان 

بعــد از رهایــی در دفــاع از امــارت اســالمی و 

ــد.  ــه ان ــز پرداخت موقــف انســانی و اســالمی آن نی

اینهمــه در حالــی اســت کــه امــارت اســالمی 

ــد  ــا مقی ــه تنه ــه ن ــت ک ــه اس ــمنی مواج ــا دش ب

ــن  ــه قوانی ــت بلک ــن رشع نیس ــکام و فرامی ــه اح ب

ــه دشــمن  ــی را ک ــن امللل ــی و بی و منشــورات مل

خــودرا عضــو و جوابگــو در مقابــل آن مــی دانــد 

نیــز زیــر پــا مــی منایــد و هــر ظلــم، ســتم، تعذیب 

ــه  ــوم ســتمدیده ک ــان مظل ــر زندانی و شــکنجه را ب

در مقابــل دشــمن تــا بــه دنــدان مجهــز و مســلح 

بــا دســت و پــای بســته بــه زنجیــر و زوالنــه 

زندانیان مظلوم در رحم و کرم ظالمان
احمد فارسی
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ایســتاده مــی شــوند روا مــی دارنــد. عــالوه بــر 

ایــن محاکــم دشــمن نیــز پــا فراتــر از قانــون و 

ــد  ــر آن معتق ــود ب ــه خ ــذارد ک ــی گ ــی م عدالت

اســت و اعــرتاف هــای گرفتــه شــده بــر اســاس 

تعمیــل فشــار، تعذیــب و شــکنجه هــای شــدید 

ــن  ــر ای ــای آن ب ــر مبن ــد و ب ــی دان ــرب م را معت

زندانیــان بیچــاره و مظلــوم حکــم قیــد ســالهای 

ــد.  ــی مناین ــادر م ــی را ص طوالن

ــهء  ــامن لحظ ــن از ه ــی مجاهدی ــیران جنگ اس

ــات، طــی  ــی شــدن، تحقیق ــا زندان اول اســارت ت

ســپری  و  محاکمــه  ســازی،  دوســیه  مراحــل 

منــودن قیــد همیشــه مــورد آزار، اذیــت، شــکنجه 

ــی  ــر اخالق ــرثا غی ــانی و اک ــر انس ــب غی و تعذی

اجیــران  راســتا  ایــن  در  و  گیرنــد  مــی  قــرار 

ــک  ــچ ی ــان هی ــغالگران آن ــاداران اش ــی و ب داخل

کمــرت از دیگــر نیســتند. شــواهد در دســت اســت 

ــه مشــاهده مــی رســد کــه  ــادی ب و ویدیوهــای زی

عســاکر اردوی اجیــر، پولیــس مرتزقــه و کارمنــدان 

امنیــت ملــی بــا مجاهدینــی کــه در میــدان جنگ و 

یــا در جریــان دســتگیری هــای شــبانه بــه اســارت 

در آمــده انــد رویــه و ســلوک غیــر انســانی کــرده و 

آنــان را بــه اشــکال و انــواع خیلــی شــدید و خــارج 

ــب و  ــانیت تعذی ــالق و انس ــالم، اخ ــره اس از دای

ــی از  ــه بعض ــه در نتیج ــد ک ــی مناین ــکنجه م ش

ــه  ــن شــکنجه هــا ب ــر ای ــن در زی اســیران مجاهدی

ــد از  ــیران مجاه ــر اس ــند. اگ ــی رس ــهادت م ش

ایــن مرحلــه زنــده بگذرنــد، دو ســه روز اول را در 

حالــی در ریاســت نــود امنیــت ملــی ســپری مــی 

کننــد کــه شــکنجه و تعذیــب شــدید و غیر انســانی 

ــه  ــان ب ــود آن ــی ش ــث م ــی باع ــای امنیت ارگان ه

ــد کــه هرگــز در زندگــی خــود  آنچــه اعــرتاف کنن

انجــام نــداده انــد. مراحــل بعــدی تحقیــق و قیــد 

نیــز کمــرت از ایــن مراحــل نبــوده و هــر لحظــه ایــن 

ســتمدیدگان مســتضعف مــورد ظلــم و شــکنجهء 

ــمن  ــی دش ــای امنیت ــی ارگان ه ــمی و روح جس

ــد.  ــرار مــی گیرن ق

ــای  ــدان ه ــای زن ــی ه ــت و درندگ ــا از وحش م

ــه آواز آن  ــغالگر ک ــمن اش ــی دش ــی و خارج داخل

بــه متــام جهــان رســید مگــر جهــان مدعــی حقوق 

بــرش، متــدن و انســانیت از آن چشــم پوشــی منــود 

ســخن منــی گوییــم بلکــه از زنــدان هایــی ســخن 

مــی گوییــم کــه در داخــل کشــور تحــت مدیریــت 

ادارهء اجیــر کابــل و افــرادی وجــود دارد کــه ظاهرا 

ادعــای مســلامنی و انســان دوســتی دارنــد اگرچــه 

ــتان  ــف کمونس ــدان ناخل ــان فرزن ــی از آن ــده ی ع

بــوده و علنــا بــا ســب و دشــنام و توهیــن و 

تحقیــر شــعایر اســالمی مجاهدیــن اســیر را تحــت 

تعذیــب روحــی و روانــی قــرار مــی دهنــد.    

عــالوه بــر شــواهد عیــان کــه هرگــز امــکان انــکار 

ــه تنهــا نهــاد هــای مســتقل  ــدارد، ن از آن وجــود ن

بارهــا بــه ایــن وضعیــت ناهنجــار زندانیــان امــارت 

اســالمی در زنــدان هــای وحشــی و غیــر انســانی 

ادارهء اجیــر کابــل ســخن ناشــنیده گفتــه انــد بلکــه 

ــل ادارهء  ــود در داخ ــراد موج ــی از اف ــا بعض باره

وحشــی کابــل نیــز دهــن بــه اعــرتاف چنیــن ظلــم 

ــه  ــوان ب ــه مــی ت ــد کــه از آنجمل و وحشــت زده ان

ــین ادارهء  ــس پیش ــر رئی ــیام مث ــر س ــهء اخی بیانی

حقــوق بــرش ادارهء کابــل و وزیــر دولــت در امــور 

ــوری ســال  ــه روز شــنبه 4 جن ــرش کــه ب حقــوق ب

جــاری اشــاره کــرد کــه در جریــان آن گفــت کــه تــا 

کنــون زندانیــان در زنــدان هــا و توقیــف گاههــای 

ــی و  ــن مل ــام قوانی ــا مت ــت ب ــی در مخالف حکومت

بیــن املللــی مــورد تعذیــب و شــکنجه قــرار مــی 

گیرنــد. 

ایــن تعامــل غیــر انســانی و غیــر اخالقــی نــه تنهــا 

بــا مجاهدیــن و کســانیکه عمــال در میــدان جنــگ 

 عساکر اردوی اجیر، پولیس مزدور و حتی عساکر 
مجاهدین  نزد  در  زندانی  و  اشغالگر  افراد  و 
این  مراعات  به  رهایی  از  بعد  اسالمی  امارت 
آنان  با  نیکوی مجاهدین  همه حقوق و تعامل 
آنان  از  بعضی  بلکه  اند  کرده  اعتراف  تنها  نه 
و  اسالمی  امارت  از  دفاع  در  رهایی  از  بعد 

موقف انسانی و اسالمی آن نیز پرداخته اند. 
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ــورت  ــد ص ــده ان ــیر ش ــلحانه اس ــارزه مس ــا مب و ی

ــز صــورت  ــرادی نی ــا اف ــرد بلکــه ب ــه مــی گی گرفت

مــی گیــرد کــه تنهــا بــر اســاس شــک و شــبهه بــی 

ــاغ  ــا، ب ــه ه ــن از خان ــا مجاهدی ــکاری ب ــاد هم بنی

هــا و کشــت زار هــای شــان دســتگیر شــده انــد و 

در حقیقــت هیــچ جرمــی بجــز داشــنت ریــش و یــا 

دســتار ندارنــد. 

تعــداد زیــاد از زندانیــان مجاهــد مــا بــر اثــر 

بیــامری هایــی در زنــدان هــای ادارهء اجیــر کابــل 

بــه شــهادت رســیده انــد کــه تــداوی آن بــه خیلــی 

ســادگی امــکان پذیــر مــی باشــد و شــاید بــا چنــد 

ــان  قــرص خیلــی عــادی مــی شــد جــان هــای آن

را نجــات داد مگــر دشــمنان قســی القلــب و بــی 

شــهامت قصــدا از تــداوی و عــالج آنــان بــه ایــن 

ــن بیــامری کوچــک  ــا ای ــد ت ــا مــی ورزن هــدف اب

بــه بیــامری هــای بــزرگ و ال عــالج مبــدل گردیده 

ــان گــردد.  و باعــث شــهادت آن

دشــمن امــارت اســالمی کــه مقیــد بــه هیــچ دیــن 

و قانونــی نیســت از رهایــی زندانیانــی نیــز ابــا مــی 

ورزد و در راســتای رهایــی آنــان بهانــه جویــی مــی 

ــا  ــد ت ــح بای ــه صل ــاس توافقنام ــر اس ــه ب ــد ک کن

ــدند.  ــی ش ــا م ــال 2020 ره ــارچ س ــاه م ــم م ده

ــر  ــل اگ ــر کاب ــه ادارهء اجی ــت ک ــن در حالیس ای

انــدک احســاس انســانی مــی داشــت بایــد بیشــرت 

از تعــداد اتفــاق شــده را بخاطــر اجتنــاب از مرض 

کرونــا کــه تجمعــات مردمــی همچــو غــذای 

ــرد و  ــی ک ــا م ــی رود ره ــامر م ــامری بش ــن بی ای

وظیفــهء انســانی خــودرا در مقابــل ملــت مســلامن 

ــود.  ــی من ــتان ادا م افغانس

قابــل یاددهانــی اســت کــه همیــن اکنــون در 

ــای  ــدان ه ــی و زن ــای امنیت ــا ارگان ه توقیفگاهه

ادارهء اجیــر کابــل بــه هــزاران زندانــی یــی وجــود 

دارنــد کــه تــا کنــون جــرم شــان ثابت نشــده اســت 

و حتــی دوســیه ندارنــد و خانــواده هــای شــان از 

زندگــی و مــرگ آنــان اطــالع هــم ندارنــد. چنانچــه 

بــه صدهــا تــن از زندانیــان بعــد از گذشــت مــدت 

ــر  ــا منتظ ــدان ه ــن زن ــون در ای ــا کن ــان ت ــد ش قی

رهایــی مــی باشــند مگــر دشــمن جبــون و مــکار 

ــی رود  ــم آن م ــرا بی ــراس دارد زی ــی آن ه از رهای

ــر انســانی  ــه و ســلوک غی ــه ســبب روی ــان ب ــا آن ت

ــودن  ــی ب ــالها زندان ــن س ــان ای ــه در جری ــی ک ی

ــل  ــر کاب ــانی ادارهء اجی ــر انس ــای غی ــدان ه در زن

متحمــل شــده انــد بعــد از رهایــی عمــال بــه صــف 

ــردن  ــن ب ــرای از بی ــد و ب ــادی بپیوندن ــای جه ه

ریشــه هــای ایــن نظــام مــزدور و فاســد مبــارزه را 

ــد.   آغــاز مناین

شواهد در دست است و ویدیوهای زیادی 
به مشاهده می رسد که عساکر اردوی اجیر، 
با  ملی  امنیت  کارمندان  و  مرتزقه  پولیس 
مجاهدینی که در میدان جنگ و یا در جریان 
آمده  در  اسارت  به  شبانه  های  دستگیری 
آنان  و  کرده  انسانی  غیر  و سلوک  رویه  اند 
از  و خارج  انواع خیلی شدید  و  به اشکال  را 
و  تعذیب  انسانیت  و  اخالق  اسالم،  دایره 
از  بعضی  نتیجه  در  که  نمایند  می  شکنجه 
اسیران مجاهدین در زیر این شکنجه ها به 

شهادت می رسند. 
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یکی از اصطالحات و کلامتی که این روزها صدای 

توکل  به گوش  ها می  رسد، کلمهء  بیشرت  بازتابش 

دارد  اصولی  و  معیارها  چه  چیست؟  توکل  است. 

و در تعالیم قرآن و سنت چه پیام  ها و درس هایی 

برای مسلامنان و کل انسانیت در این موضوع دیده 

می شود؟ چرا بعضی از اسباب استفاده منی کنند 

و آن را خالف توکل می دانند؟ چرا برخی با وجود 

و  مطلوب  به  و  خورند  می  شکست  بازهم  توکل، 

مقصود خود منی رسند؟ در ذیل تالش خواهیم کرد 

به جواب صحیحی برسیم.

توکل در لغت از فعل وَكََل به معنای اعتامد و اتکا 

منودن بر غیر برای تنفیذ امری از امور و اظهار عجز 

و ناتوانی در مقابل او. وقتی در عربی کسی بگوید: 

به فالن  این است که  أمري لفالن، معنایش  وکلت 

توکل  معنای  اصطالح  در  کردم.  اعتامد  شخص 

اینگونه بیان شده است: اعتامد صادقانه بر خداوند 

در تنفیذ و اجرای امور در راستای جلب منفعت و 

با رها منودن  اتکا  این اعتامد و  البته  دفع مرت. 

اسباب ظاهری نیست، چراکه خداوند باری تعالی 

دنیا را داراالسباب قرار داده و هر چیز در این هستی 

بر اساس یک نظم و ترتیب خاصی قرار دارد. این 

یک غلط فهمی است که توکل به معنای اعتامد بر 

از اسباب ظاهری. شکی  استفاده  خدا بدون کدام 

در این نیست که الله تعالی مسبب األسباب است و 

بدون سبب و علت می تواند نتیجهء کاری را ظاهر 

فرماید، اما این هرگز بدین معنا نیست که بندگانش 

اگر  معجزه مبانند.  منتظر  و  ترک منوده  را  اسباب 

چنین بود انبیاء علیهم السالم بیش از دیگر انسانها 

مستحق بودند بر این نوع توکل عمل منایند. اما انبیا 

علیهم السالم همیشه از اسباب ظاهری در زندگی 

کند و کاوی در مفهوم توکل
حکمت اهلل حکمت
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روزمره استفاده می کردند، هرچند توجه آنها به رب 

االسباب بود و از خدا غافل نبودند. 

از  مؤمن  انسانهای  و  پیامربان  هم  امر،  ظاهر  در 

اسباب استفاده می کنند و هم کافران و افراد ملحد 

و  تبارک  الله  وجود  به  اعتقادی  هیچ  بسا  چه  که 

تعالی ندارند، اما فرق بین این دو گروه خیلی واضح 

هیچ  و  دارد  محض  اعتامد  اسباب  بر  یکی  است؛ 

ندارد.  خود  مالک  و  خالق  به  اعتقادی  و  اعتامد 

اول  گروه  اما  است.  اسباب  همین  هم  او  خدای 

که شامل پیامربان و پیروان آنها می شود، به دستور 

از اسباب استفاده می کنند ولی توجه و  پروردگار 

دستور  به  آتش  دانند  می  خداست.  به  اعتامدشان 

الله می سوزاند و اگر حکم خدا باشد، همین آتش 

مثل آتش منرود خاصیت خود را از دست می دهد 

انبیاء بدون  و معجزه ای دیگر خلق می شود. اگر 

اسباب برای رسیدن به نتایج تالش می کردند، قطعا 

نیازی به دعوت مردم به سوی توحید و دین 

راستین نبود؛ مگر نه این است که کار گرفنت 

است؟  ذریعه  یک  دادن  دعوت  و  زبان  از 

جهاد  میدان  در  السالم  علیهم  انبیاء  چرا 

و  گرفتند  کار  عسکر  و  سنان  و  شمشیر  از 

تشویق و تحریض فرمودند؟! چرا جنگ  ها 

پیروز  سالح  و  شمشیر  از  استفاده  بدون  را 

نشدند؟ همین است که شیخ رومی مفهوم 

حدیث را »بر توکل زانوی اشرت ببند« تعبیر 

به  السالم  علیه  آنحرت  است.  منوده 

و  ببند  را  شرتت  زانوی  که  فرمودند  اعرابی 

بعد به خدا توکل کن. یعنی توجه و یقین ات 

به زانوبند شرت نباشد، بلکه به خدا باشد که 

او تکیه گاه هر مسلامن است. 

پس معلوم شد اینکه بعضی اسباب را ترک 

اشتباه  در  دانند  می  متوکل  را  خود  و  کرده 

برخی حاجیان  مانند  کالنی گرفتار هستند. 

که بدون توشه و زاد راه عازم حج می شدند 

و بعد به گدایی و دراز کردن دست به سوی 

دیگران محتاج و ناچار می شدند. مگر می 

شود کسی بخواهد صاحب اوالد شود، اما 

به  همرس،  منودن  اختیار  و  ازدواج  بدون 

تناسل  و  توالد  برای  خداوند  برسد؟!  خود  آرزوی 

نظم خاصی به برش و حتی حیوانات یاد داده است 

و چاره ای جز پیروی از هامن راه و اصول نیست.

بازهم  اسباب  منودن  اختیار  وجود  با  اینکه  اما 

ممکن  شود،  منی  حاصل  مطلوب  نتیجهء  همیشه 

باشد. مثال ممکن است  متعدد داشته  است دالیل 

شخص در اختیار منودن اسباب به خطا رفته باشد 

و اسباب رضوری را ترک و اسباب غیررضروی را 

گرفته باشد. یا اینکه الله تعالی بنابر حکمت بالغهء 

برسد  خود  مقصود  به  فرد  آن  ندانسته  صالح  خود 

و برایش نتیجه ای دیگر را بهرت دانسته است، مثل 

دعا که بنده چیزی می خواهد و بدان منی رسد. اما 

ثواب دعا را حاصل می کند، متوکل حقیقی هم اگر 

انگیزهء عمل به رشیعت و سنت را داشته، حتام اجر 

و پاداش آن را می گیرد.

این یک غلط فهمی است که توکل به معنای اعتماد 
ظاهری.  اسباب  از  استفاده  کدام  بدون  خدا  بر 
شکی در این نیست که اهلل تعالی مسبب األسباب 
است و بدون سبب و علت می تواند نتیجهء کاری 
نیست  معنا  بدین  هرگز  این  اما  فرماید،  ظاهر  را 
که بندگانش اسباب را ترک نموده و منتظر معجزه 
بمانند. اگر چنین بود انبیاء علیهم السالم بیش از 
دیگر انسانها مستحق بودند بر این نوع توکل عمل 
از اسباب  انبیا علیهم السالم همیشه  اما  نمایند. 
کردند،  می  استفاده  روزمره  زندگی  در  ظاهری 
خدا  از  و  بود  االسباب  رب  به  آنها  توجه  هرچند 

غافل نبودند. 

اینکه بعضی اسباب را ترک کرده و خود را متوکل 
مانند  هستند.  گرفتار  کالنی  اشتباه  در  دانند  می 
حج  عازم  راه  زاد  و  توشه  بدون  که  حاجیان  برخی 
به  دست  کردن  دراز  و  گدایی  به  بعد  و  شدند  می 
سوی دیگران محتاج و ناچار می شدند. مگر می شود 
کسی بخواهد صاحب اوالد شود، اما بدون ازدواج و 

اختیار نمودن همسر، به آرزوی خود برسد؟! 
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اسالم زن را مکمل، رشیک و کمک کننده مرد در 

آفاق  و  ابعاد  متام  با  زندگی  امور  و  وظیفه  ادای 

روحی، مادی، فردی و اجتامعی؛ شمرده است.

دشوار  و  مهم  وظایف  از  یکی  جهاد  اینکه  از 

الله متعال زن را با حد و مرز  مسلامنان می باشد، 

او؛  جسامنی  ساختاِر  طبِق  شده  عیار  و  محدود 

رشیک و همراه مرد در این وظیفه مقرر می مناید 

عرص  در  و  نبوت  عهد  در  زنان  لحاظ،  همین  از 

با  نربد  در  با حضور  آن،  از  بعد  و  راشیدن  خلفای 

دشمنان مسئولیت تعین شده شان را به وجه احسن 

اداء می منودن؛ یک تعداد از آنان برای مجاهدان آب 

و نان تهیه منوده، تعداد دیگری مجروحان را تداوی 

و جسد شهداء را انتقال میدادند و تعداد دیگری با 

رسودن اشعار حامسه ی به شجاعت مبارزان شان 

به  وقِت رضورت  در  دیگری  تعداد  و حتی  افزوده 

نربد نظامی می پرداخنت، از باب مثال میتوان گفت: 

او عایشه رضی الله عنها و مادرش بود که در غزوه 

احد مشِک از آب بر دوش شان و به مجاهدان آب 

می دادند، و او ام عامره انصاری بود که رسول الله 

و  یَمیًنا  اِلتَفتُّ  فرمود:»َما  موردش  در  علیه وسلم 

و  ُدوىن«،  تُقاتِل  أَراها  أَنَا  و  إاِلَّ  أُحد  یَوَم  َشاَماًل  الَ 

همچنان او زنان خالد رضی الله عنه و یارانش بود 

که در جنگ روم برای مهاجران آب می بردند و شعر 

و رجز می خواندند.

البته این سلسه ادامه داشت و به همین منوال مکتِب 

از  دیگری  شاگردان  اینبار  علیه وسلم،  الله  رسول 

تقدیم  اسالم  به جامعه  این عرص  در  را  افغان  زنان 

منود و در روز امتحان، اینها را در صحنه عمل پیاده 

از  این پرسش  پرسیدن  با  امتحانی سختی  منوده و 

اینها گرفت.

ترین  جدید  با  هم پیامنانش  و  آمریکا  پرسید:  بلی، 

ابزار جنگی چون طیاره ها، تانگ ها، اسلحه های 

ثیقله و دور بُرد وارد افغانستان شدند، آیا شام راضی 

خواهید شد که پرسان جیگر گوشه تان سینه خود 

را در مقابل این فرعونیان عرص سپر کنند؟ آیا شام 

برای مجاهداِن که در تعقیب هستند مکان بودباش 

خواهید داد؟ و احتامل باالی هم جود دارد که خانه 

و کاشانه و اعضای فامیل تان با پرتاب منودن بم به 

نقش زِن افغان 
در جهاد کنونی! 

نویسنده: استاد محمد
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خاک و خون یکسان شود؛ آیا در چنین حالتی شام 

باز هم اجازه بودباش را خواهید داد؟ 

و یا آیا شام در این فقر و بی پولی برای مجاهدین نان 

و طعام خواهید داد؟ آیا شام لباس های مجاهدین 

را خواهید شست؟ و یا در حالت رضورت آیا شام 

دست به سالح خواهید زد؟ 

جواب عملی زِن افغان به اشغالگران متجاوز:

برده گی  و  غالمی  که  نکرده ام  تربیه  مردی  من   

بی گانه گان را کند جز اینکه جانش را فدای اسالم و 

فدای حفظ عزت ما بکند.

پای  خاِک  گرد  به  ما  فقیرانه  تنور  و  کندو  خانه، 

مجاهد منی ارزد.

بلی، در صحنه عمل دیده شد که زِن افغان یک پی 

دیگر نکات فوق را چگونه به صحنه عمل در آورد، 

یا  همینکه مجاهد صدا می کرد: مادر جان! ما ده 

هستیم.  مسجد  در  طعام  و  نان  منتظر  نفر  بیست 

نان  داغ  تنور  از  مهربانش  دستان  با  مادر  عاجلتاً، 

شب  مجاهد  همینکه  یا  و  می فرستاد  کرده؛  آماده 

دروازه را تَک تَک کرده و صدا می کرد: مادر جان! 

هوا رسد است دروازه را باز کن که بخوابیم. 

مادر لبیک گفته و مکان خواب را آماده می 

کرد.

البته واقعه ها و جان فدایی های عجیبی از 

این زنان افغان روایت است، که میتوان از باِغ 

انبوه جان فدایی های شان یک مثالی آورد: 

به گامن غالب هشت سال قبل در شب ۲۷ 

قمندان  از  یکی  دورتر  ما  منطقه  از  رمضان 

مجاهد  برادر  یک  خانه  به  مجاهدین  های 

شب را سپری میکرد که ناگهان آمریکایی ها 

از آسامن و زمین خانه را محارصه منوده و 

صدا کردن که مجاهد را تسلیم ما کنید.

پدِر خانواده با چهار دخرت جوان و خورد و 

همرسش جواب داد که هیچ گاه چنین کاری 

را نخواهیم کرد، زیرا دین و عزت ما باالتر 

از جان ماست.

تا  و  میدارند  بر  اسلحه  فامیل  اعضای  همه 

تا  جنگند  می  دشمن  با  صبح  های  نزدیک 

همه ی  تن  و  منوده  مببارد  را  خانه  ها  طیاره  اینکه 

شان  شهادت  به  منوده  پارچه  پارچه  را  عزیزان 

می رسانند. )انا لله و انا الیه راجعون (

افغان است که کمر  این زِن  خالصه میتوان گفت: 

مرد خود را بسته منوده و نیم پیکِر از جامعه جهادی 

را تشکیل میدهد، اینکه غربی ها و همفکران شان با 

توطئه های مکرانه شان ادعا میکنند که زنان در امور 

سیاسی و اجتامعی با امارت اسالمی سهیم نیستند، 

ما این ادعا شان را همین گونه رد خواهیم کرد، زیرا 

فرامین دین ما با دید و فکر غربی مخالف است، اما 

این سخن شان را می پذیریم، که مشارکت زنان در 

امور سیاسی و اجتامعی آنچنان که آنها میخواهند؛ 

ما منی خواهیم، چون کار منودن در فضای اختالط، 

پوشیدن لباس های بدحجاب، استفاده از زنان برای 

تبلیغات تجارتی، همجنسگرایی و ... 

چنان  ما  نظام  است،  متعال  الله  قانون  آنچه  البته 

می خواهد و چنان عمل میکند .

*** اسالم زن را مکمل، شریک و کمک کننده مرد 
در ادای وظیفه و امور زندگی با تمام ابعاد و آفاق 

روحی، مادی، فردی و اجتماعی؛ شمرده است.

***جواب عملی زِن افغان به اشغالگران متجاوز:
برده گی  و  غالمی  که  نکرده ام  تربیه  مردی  من   
بی گانه گان را کند جز اینکه جانش را فدای اسالم و 

فدای حفظ عزت ما بکند.

را  خود  مرد  کمر  که  است  افغان  زِن  این    ***
را  جهادی  جامعه  از  پیکِر  نیم  و  نموده  بسته 
تشکیل میدهد، اینکه غربی ها و همفکران شان با 
در  زنان  که  میکنند  ادعا  شان  مکرانه  های  توطئه 
امارت اسالمی سهیم  با  اجتماعی  و  امور سیاسی 
نیستند، ما این ادعا شان را همین گونه رد خواهیم 
کرد، زیرا فرامین دین ما با دید و فکر غربی مخالف 

است.
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ترین چهره  از مطرح  برنی سندرز،  باالخره سناتور 

انتخابات  های  رقابت  برای  دموکرات  حزب  های 

رقیب  آخرین  و  امریکا   ۲۰۲۰ جمهوری  ریاست 

درون حزبی جو بایدن، نیز از کمپاین نامزدی اش 

دست بردار شد. این سناتور چپ گرای ۷۸ ساله، 

دموکرات  حزبی  درون  مهم  رقبای  سه  از  یکی  که 

ها به شامر می رفت، پس از شکست در برابر جو 

بایدن در چندین ایالت ها، کارزار انتخاباتی اش را 

به تاریخ ۸ اپریل متوقف کرد. سپس با اعالن نتایج 

انتخابات مقدماتی ایالت ویسکانسن به تاریخ ۱۳ 

اپریل، که آن هم منتج به شکست او شد، رسام از 

رقابت های نامزدی کنار رفت.

دونالد  که  ورمانت،  ایالت  کارکشته  سناتور  این 

تاریخ  جمهور  رئیس  ترین  »خطرناک  را  ترامپ 

برای  را  خود  حامیت  داند،  می  امریکا«  معارص 

انتخابات نومرب ۲۰۲۰ از جو بایدن اعالن کرد. این 

برنی سندرز در رقابت های  پیاپی  دومین شکست 

درون حزبی است. او در سال ۲۰۱۶ در برابر خانم 

هیالری کلینتون شکست خورده بود.

 پیش از او، سناتور خانم الیزابت وارن نیز پس از 

ایالت  چهارده  حزبی  درون  انتخابات  در  شکست 

به تاریخ ۳ مارچ، کارزار انتخاباتی اش را به تاریخ 

ایالت  سناتور  این  اما  بود.  داده  خامته  مارچ   ۵

ماساچوست، تا هنوز حامیت خود را از کسی اعالن 

و  ملیاردر  بلومربگ،  مایکل  است. همچنان  نکرده 

شهردار پیشین نیویورک نیز پس از شکست فاش در 

بایدن  انتخابات یاد شده، طرفداری خود را از جو 

اعالن کرده بود.

هرچه پیت بودجج ۳۷ ساله و سناتور خانم ایمی 

کلوبشار ۵۹ ساله، که در رده دوم نامزدان دموکرات 

قرار داشتند، پیش از رقابت های ایاالت چهارده گانه، 

مبارزات شان را به نفع جو بایدن پایان بخشیده بودند. 

قرار است جوبایدن، معاون پیشین بارک اوباما در 

دو دوره ریاست جمهوری او، به حیث نامزد اصلی 

و نهایی دموکرات ها، با کاندیدای حزب جمهوری 

این سومین تالش  مقابله کند.  ترامپ  خواه دونالد 

جمهوری  ریاست  مقام  به  رسیدن  برای  بایدن  جو 

در   ۱۹۸۸ انتخابات  برای  او  نخست  بار  است. 

بود. سپس  کرده  نامزدی  اعالم  ریگان  رونالد  برابر 

در سال ۲۰۰۸ هم وارد رقابت های درون حزبی 

دموکرات ها شد، اما در نهایت بارک اوباما او را به 

حیث معاون در پهلوی خود گرفت و در سال های 

رئیس جمهوری  معاون  به حیث  و ۲۰۱۲   ۲۰۰۸

امریکا انتخاب شد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز با پیروزی در رقابت 

های درون حزبی جمهوری خواهان در متامی ۱۳ 

ایالت ها، نامزدی خود را قطعی کرد. گویا از همین 

بایدن  جو  و  ترامپ  دونالد  که  است  قطعی  حاال 

ترامپ و جو بایدن ؛ دو رقیب نهایی انتخابات ۲۰۲۰
حبیبی سمنگانی
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در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا - به 

رشطیکه از ویروس کوود۱۹)کرونا( مترر نشود - 

به مصاف یکدیگر می روند.

داند،  می  سوسیالیست  را  خود  که  سندرز،  برنی 

بر عالوه از اینکه درمیان مسلامنان و الطینی های 

امریکایی محبوبیت داشت، نامزد پیشتاز نسل جوان 

نیز بود. حاالنکه اگر او نامزدی حزب دموکرات را به 

دست می آورد، مسن ترین نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری در تاریخ امریکا می بود.

طرفداران  به  جوبایدن،  از  حامیت  ضمن  سندرز 

می   آمریکایی  ها  همه  از  من  »امروز   : گفت  خود 

خواهم، از همه رای  دهندگان دموکرات می  خواهم، 

از هر رای  دهنده مستقل می خواهم، از بسیاری از 

کارزار  این  در  تا   - می  خواهم  خواهان  جمهوری  

متحد شوند و از نامزدی شام - جوبایدن - که من آن 

را تایید می کنم، حامیت کنند«.

سندرز  برنی  حامیان  به  نیز  ساله،   ۷۷ جوبایدن 

صدای  می  بینم،  را  شام  »من   : که  داد،  اطمینان 
ما  که  امر  این  رضورت  و  می  شنوم  را  شام 
درک  را  بدهیم  انجام  کشور  در  باید  کاری  چه 
شوید«. ملحق  ما  به  که  امیدوارم  کنم.  می  

انتخابات ریاست جمهوری امریکا  ۵۹مین 
به تاریخ ۳ نومرب ۲۰۲۰ – حدود شش ماه 
پس – برگزار می شود. این بار ۲۶ )یا ۲۹( 
حزبی  درون  های  رقابت  در  داوطلبان  تن 
دموکرات ها برای نامزدی انتخابات ریاست 
که  داشتند،  رقابت  هم  با  آینده  جمهوری 
پیشینه  بی  این حزب،  تاریخ ۱۹۲ ساله  در 
رقابت حزب  آخرین  اینکه  از  پیش  اما  بود. 
شود،  برگزار  جون   ۷ تاریخ  به  دموکرات 
ریاست  نامزد  حیث  به  جوبایدن  تعیین 

جمهوری حزب دموکرات ها، قطعی شد.
در تاریخ ۲۴۲ ساله انتخابات های ریاست 
به  زنی  هیچ  هنوز  تا  امریکا،  جمهوری 
که  اینست  حقیقت  است.  نرسیده  پیروزی 
انتخابات  در  کلینتون  هیالری  خانم  بدون 
حتی  دیگری  زن  هیچ  هنوز  تا   ،۲۰۱۶
حزب  دو  از  یکی  نامزدی  است  نتواسته 
بسازد.  خود  آن  از  را  متحده  ایاالت  بزرگ 
خانم  شاید  که  شد  می  برده  امید  بار  این 
کلینتون  خانم  کارنامه  تنها  نه  وارن  الیزابت 
دونالد  برابر  در  پیروزی  با  بلکه  کند،  تکرار  را 
از  او  اما  بدهد.  تغییر  نیز  را  امریکا  تاریخ  ترامپ، 
آمد. عاجز  دموکرات  حزب  نامزدی  به  رسیدن 

رشمناک تر برای خانم وارن این بود که او در ایالت 
خود ماساچوست نیز – در انتخابات چهارده ایالت 
- در حالی از جو بایدن شکست خورد، که جوبایدن 
نه به آن ایالت رفته بود و نه هم دران جا پول خرج 
کرده بود. بی بی سی در تحلیل خود می گوید : » 
شکست وارن در ایالت خودش چقدر بد بود ؟ او 
نتوانست در هیچ یک از گروه  های جمعیتی - مردان، 
سیاه  پوستان،  سفید  سالخوردگان،  جوانان،  زنان، 
لیربال، تحصیل کرده  میانه رو،  فقیر،   پوستان، غنی، 

و نکرده بیشرتین رای را کسب کند« .

گویا امریکایی های لیربال، سیکوالر و دموکرات، 

که درس مساوی بودن مردان و زنان را برای دیگران 

آماده  شان  خود  هنوز  آموزانند،  می  کرهاً  و  طوعاً 

خود  کشور  جمهور  رئیس  حیث  به  را  زنی  نیستند 

اقل  حد  امریکایی  زنان  باید  اکنون  کنند.  انتخاب 

ریاست  مقام  به  رسیدن  برای  دیگر  سال  چهار 

جمهوری انتظار بکشند، دنیا به امید آباد است.
ریاست  به  رسیدن  از  هنوز  تنها  نه  امریکایی  زنان 

ریاست  های  انتخابات  ساله   ۲۴۲ تاریخ  در   ***
پیروزی نرسیده  به  تا هنوز هیچ زنی  امریکا،  جمهوری 
است. حقیقت اینست که بدون خانم هیالری کلینتون 
در انتخابات ۲۰۱6، تا هنوز هیچ زن دیگری حتی نتواسته 
را  متحده  ایاالت  بزرگ  از دو حزب  یکی  نامزدی  است 
برده می شد که شاید  امید  بار  این  از آن خود بسازد. 
را  کلینتون  خانم  کارنامه  تنها  نه  وارن  الیزابت  خانم 
تکرار کند، بلکه با پیروزی در برابر دونالد ترامپ، تاریخ 
امریکا را نیز تغییر بدهد. اما او از رسیدن به نامزدی 

حزب دموکرات عاجز آمد.

*** با ناکامی در انتخابات سه شنبه بزرگ، گمان برده 
می شد شاید رقابت نفس گیری میان برنی سندرز و 
رخ   - جون  هفت   - ها  رقابت  روز  آخرین  تا  جوبایدن 
بدهد و با اینکه احتمال بازگشت سندرز مشکل تر شده 
بود، گمان می شد مبارزه هنوز دوام یابد. اما با کناره 

گیری برنی سیندر مشکل جو بایدن آسان شد. 
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جمهوری محروم مانده اند، بلکه در تاریخ ۲۳۱ ساله 
یگانه  پلوسی  نانسی  امریکا،  گان  مناینده  مجلس 
زنی است که به ریاست این مجلس رسیده است. 
مریض«  »سگ  هم  را  خانم  این  ترامپ  دونالد  اما 
خطاب می کند. اصال شکست باور نکردنی خانم 
بود که  داده  ترامپ نشان  برابر  هیالری کلینتون در 
امریکایی ها بر رهربی زنان، چقدر باورمند هستند.

دارد.  بخت شوری  و  داستان عجیب  برنی سندرز 
های  رقابت  در  او  که  باورند  این  به  ها  بسیاری 
 ۲۰۱۶ جمهوری  ریاست  انتخابات  حزبی  درون 
از خانم هیالری کلینتون پیشی گرفته بود و حقدار 
مقابله با دونالد ترامپ بود، اما حق او سلب شد و 
خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات اعالن شد. از 
همینست که بسیاری از حامیان او دران انتخابات، 
بجای خانم کلینتون به دونالد ترامپ رای دادند و یا 

هم اصال رای ندادند.
انتخابات درون  از  تا پیش  نیز برنی سندرز  بار  این 
حزبی ۱۴ ایالت که به تاریخ ۳ مارچ برگزار شد – و 
از همه رقیبان خود  یاد می شود –  سه شنبه بزرگ 
شناخته  ترامپ  دونالد  اصلی  رقیب  و  بود  پیشتاز 
می شد. جو بایدن تا آن زمان نتایج بسیار ضعیفی 
را کسی کرده بود و کمپاین او هم کمرنگ بود. اما 
نتایج انتخابات مقدماتی چهارده ایالت وضعیت را 

کامال دگرگون ساخت.

انتخابات سه شنبه بزرگ نه تنها خانم الیزابت وارن 

و مایکل بلومربگ را از رقابت ها حذف کرد، بلکه 

سناتور سندرز را نیز با چالش های جربان ناشدنی 

حزبی،  درون  انتخابات  درین  ساخت.  مواجه 

جوبایدن در ۹ ایالت و سندرز در ۵ ایالت برنده شد. 

خانم الیزابت وارن و مایکل بلومربگ در همه ایالت 

ها باختند. خانم وران چنانکه پیشرت گفته شد حتی 

در ایالت خودش ماساچوست نیز سوم آمد. هرچه 

تبلیغات  برای  دالر  ملیارد  نیم  از  بیش  که  بلومربگ 

خود خرج کرده بود نیز با ناکامی تاریخی رو برو شد.

ازین  پیش  کلوبشار  خانم  و  بودجج  پیت  اصال 

انتخابات مه م درون حزبی، از رقابت ها کنار رفتند 

و حامیت خود را از جوبایدن اعالن کردند. این از 

سندرز  ناکامی  و  جوبایدن  کامیابی  عمده  عوامل 

شد  می  بینی  پیش  مثال  بود.  بزرگ  شنبه  سه  در 

ایالت »مینه سوتا« میان خانم  که رقابت اصلی در 

کلوبشار و برنی سندرز صورت خواهد گرفت. اما 

برای  را  ایالت  این  بایدن،  از جو  حامیت کلوبشار 

جو بایدن به ارمغان آورد. 

بعضی ها این – پیوسنت بودجج و کلوبشار به جو 

بایدن - را توطئه حزب دموکرات برای جلوگیری از 

نامزدی برنی سندرز می دانند. به باور بعضی ها ؛ 

متایل بیش از حد سندرز به چپ گراها سبب شده 

است که دموکرات ها متایلی به پیروزی او ندارند. 

حتی دونالد ترامپ نیز – که نامزد حزب جمهوری 

دموکرات  حزب  تالش  این  مورد  در   – است  خواه 

گفت : »فکر می کنم آنها دارند سعی می کنند این 

چقدر  اینکار  دانم  منی  بگیرند.  او  از  را  فرصت 

منصفانه است«.

برده  گامن  بزرگ،  شنبه  سه  انتخابات  در  ناکامی  با 

می شد شاید رقابت نفس گیری میان برنی سندرز و 

جوبایدن تا آخرین روز رقابت ها – هفت جون - رخ 

تر  مشکل  سندرز  بازگشت  احتامل  اینکه  با  و  بدهد 

شده بود، گامن می شد مبارزه هنوز دوام یابد. اما با 

بایدن آسان شد.  برنی سیندر مشکل جو  کناره گیری 

برنی  بیوگرافی  نویسنده  و  نگار  روزنامه  وازن،  شارل 

سندرز، در گفتگو با رادیو بین املللی فرانسه در مورد 

زمان اعالم این کناره گیری سندرز، می گوید : همراهان 

سال  بر خالف  تا  می آوردند  فشار  او  بر  سندرز  برنی 

انتخاب  برای  واقعی  شانس  یک  سندرز  که    ۲۰۱۶

شدن داشت و تا آخرین لحظات در کارزار انتخاباتی 

باقی ماند، اکنون فعالیت  های انتخاباتی خود را متوقف 

کند. امروز، اینطور به نظر می رسد که پویایی در طرف 

اولویت  و  دارد  قرار  ترامپ  دونالد  کنار  در  و  مقابل 

ساندرز در چنین رشایطی این است که اجامع دموکرات  

کند. تسهیل  کنونی  جمهوری  رئیس  برابر  در  را  ها 

شارل وازن در پاسخ به اینکه چرا سندرز شکست 

خورد ؟ می گوید : هیچ نامزد دموکراتی منی  تواند 

بدون حامیت سیاهان پیروز شود. هیالری کلینتون 

دلیل  به  بار،  این  نیز  بایدن  جو  و   ۲۰۱۶ سال  در 

نزدیکی با باراک اوباما از حامیت سیاهان آمریکایی 

برخوردار بوده و هستند. در طول مبارزات انتخابات 

مقدماتی دموکرات  ها، برنی سندرز شامر بیشرتی 

از آرای آنان را نسبت به چهار سال قبل کسب کرد، 

اما این حامیِت محدود برای او کافی نبود.
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شــب را بــا خــواب بســیار راحــت گذراندیــم چون 

ــتیم.  ــن داش ــته ک ــی و خس ــفر طوالن ــل س روز قب

ــتعار( دروازه  ــام مس ــد )ن ــای روز خال ــه ه در نیم

ــل  ــه داخ ــب خان ــی صاح ــا رهنامی ــد و ب را کوبی

ــوز  ــودم و هن ــدار ب ــن بی ــد. م ــه ش ــامن خان مه

خــواب بــه آســانی رهایــم منــی کــرد تــا بــر خیــزم.

ــط  ــت متوس ــا قام ــدان، ب ــا، خن ــوان زیب ــد ج خال

و گنــدم رنــگ بــود. مجلســش خســته کــن نبــود، 

فکاهــی مــی گفــت، مــی خندانیــد و مــی خندیــد. 

ــتگی را  ــفر خس ــان در س ــا انس ــن ه ــا چنی آری! ب

ــد. ــه منــی کن تجرب

موتــر بــه راه افتیــد، مــن و خالــد بــا هــم بودیــم، 

دشــت هــای گیالن جای متاشــا، ســیر و ســیاحت 

ــاط  ــار، نش ــا در به ــان، و خاصت ــه انس ــت و ب اس

ــازاری  ــه ب ــش ب و تازگــی مــی بخشــد. اندکــی پی

رســیدیم. بــه لوحــه گــرد گرفتــه ای متوجــه شــدم، 

بلــی؛ در ســاحه تحــت تــرصف مجاهدیــن امــارت 

اســالمی اینجــا یــک کلینیــک زنانــه فعــال بــود و 

نــام داکــرت هــم بــا خــط درشــت چشــم عابریــن را 

بــه خــود معطــوف مــی ســاخت. برایــم قابــل قبول 

نبــود؛ چــون رســانه هــای اجیــر همــواره تبلیغــات 

مــی کننــد کــه طالبــان ناقــض حقــوق بــرش انــد، 

ــنت  ــزل و رف ــروج از من ــازه خ ــان اج ــه زن ــا ب آنه

ــن  ــا ای ــد. ام ــی دهن ــفاخانه را من ــب و ش ــه مکت ب

لوحــه و ایــن کلینیــک متــام تبلیغــات رســانه هــای 

دجالــی را رضب صفــر کــرد و خاطــر متاثریــن از 

ــن  ــدن چنی ــا دی ــزدور ب ــای م ــانه ه ــات رس تبلیغ

تصاویــر جمــع میشــود.

خالــد کمــی درنــگ کــرد. دوبــاره بــه راه افتیدیــم. 

اندکــی جلوتــر بــه یــک بــازار نســبتا بــزرگ 

ــی  ــس در پ ــر ک ــود، ه ــاد ب ــار زی ــیدیم، بیروب رس

خریــداری مــواد الزم بــرای خانــه و کاشــانه خــود 

ــن  ــازار مجاهدی ــای ب ــه ه ــط و کران ــود. در وس ب

ــد؛  ــی خوردن ــم م ــه چش ــم ب ــالمی ه ــارت اس ام

هب سوی ارزگان 
وحید روستایی

)قسمت اول( خاطره



ص: 37سال هفتم * شماره چهارم * رجب و شعبان 1441هـ ق

ــگار  ــد ان ــزوده بودن ــازار اف ــق ب ــه رون ــا ب آنه

ــد  ــته ان ــاغ را آراس ــه ب ــد ک ــیپُوری ان ــای ش گله

و چشــم ناظریــن را بــه خــود خیــره مــی کننــد. 

ــب را دشــمن  ــی طال ــی رســانه هــای دجال وقت

انســانیت و جاهــل و وحشــی معرفــی میکنــد، 

صحنــه هــای اینچنینــی میتوانــد مشــت کوبنــده 

ــه دهــان شــان باشــد. ب

ــارز  ــوی مب ــود مول ــق خ ــزد رفی ــا را ن ــد م خال

بــرد و چندیــن روز را بــه صــورت وقفــه ای 

بــا وی در مناطــق مختلــف گیــالن ســپری 

کردیــم؛ مبــارز ســالهای درازی از عمــر عزیــز 

خویــش را در راه خدمــت بــه دیــن اللــه عزوجــل 

ســپری کــرده اســت، در امــارت گذشــته بــه شــامل 

افغانســتان رفتــه بــود و ماموریــت جهــادی انجــام 

داده بــود و پــس از آن وظایــف مختلــف دیگــری را 

در قندهــار انجــام داده بــود. او چندیــن بــار زخــم 

هــم برداشــته اســت و بــا وجــود ایــن همــه درد و 

رنــج تکالیــف جــوان مــی منایــد، چهــرۀ خنــدان 

دارد و هــم مجلســان خویــش را بــا ســخنان نــرم و 

ــد. ــزش مــی خندان فکاهــی آمی

امــارت  مجاهدیــن  ســال  هــامن  رمضــان  در 

اســالمی قســمت هــای بزرگــی از ولســوالی مقر را 

از وجــود ملیشــه هــای اربکــی پــاک ســازی کــرده 

بودنــد. خالــد مــا را به ولســوالی مقــر بــرد. در ُمقر 

اربکــی هــا ده هــا خانــه ملکــی را بــه ســنگر و یــا 

مقــر نظامــی بــدل کــرده بودنــد و از هامن ســنگرها 

طبــق هدایــات اســدالله خالــد و امثالــش بــر علیــه 

ــا  ــهر ن ــد؛ ش ــی چیدن ــه م ــوم دسیس ــت مظل مل

پرســان هیــچ کــس حــق گــپ زدن نداشــت؛ مــال 

مــردم را بــه زور مــی خوردنــد، بــه نوامیــس مــردم 

ــچ  ــان هی ــتم ش ــم و س ــد و ظل ــی کردن ــاوز م تج

حــدی نداشــت. یکــی از مجاهدیــن حکایــت 

ــا  ــی ه ــاالی اربک ــن ب ــه مجاهدی ــرد، روزیک میک

حملــه کردنــد در یکــی از پوســته هــای آنهــا پــس 

ــک  ــه ی ــح داخــل شــدند و متوجــه شــدند ک از فت

پــرس خــورد ســال خــواب اســت. آنــرا از خــواب 

بیــدار کردنــد. و معلــوم شــد کــه اربکــی هــا ازیــن 

ــد.  پــرس اســتفاده ســوء میکردن

ُمقــر  ولســوالی  در  را  روز  یــک  تقریبــا  مــا 

گذراندیــم، بــا مــردم و مجاهدیــن نشســتیم و 

ــن  ــردم و مجاهدی ــیدیم. م ــا پرس ــاع را از آنه اوض

از ظلــم و ســتم اربکــی هــا قصــه هــای داشــتند و 

حکایــت هــای. قصــه هــای کــه ریــش جوامنــرد را 

ســفید مــی ســازد. ســالها قبــل در کتاب ) در ســایه 

ــه( از عبداللــه عــزام رحمــه اللــه  هــای ســوره توب

ــی  ــظ اســد و امنیت ــم و ســتم حاف قصــه هــای ظل

هــای ظاملــش را بــر علیــه مــردم مســلامن ســوریه 

ــزی در  ــن چی ــردم چنی ــر میک ــودم و فک ــده ب خوان

هیــچ جــای دنیــا رخ نخواهــد داد. امــا بــا شــنیدن 

ــردم  ــان م ــری از زب ــای ُمق ــی ه ــای اربک ــه ه قص

ــن  ــن دی ــا و منافقی ــی ه ــه اربک ــم ک ــل دریافت مح

ــی  ــی و غرب ــت، رشق ــی اس ــان یک ــگ ش و فرهن

ندارنــد، همــه در یــک مســیر روان اند؛ آری! مســیر 

شــیطان و راه منتهــی بــه رشمســاری؛ ﴿أَتََواَصــْوا ِبِه  

بـَـْل ُهــْم قـَـْوٌم طَاُغــوَن﴾ ترجمه:)آیــا آنهــا یکدیگــر 

را بــه آن ســفارش کــرده بودنــد؟ بلکــه آنهــا مردمــی 

ــتند(. ــر هس طغیانگ

بــا اندکــی تامــل در وضعیــت جــاری افغانســتان و 

عملکــرد اشــغالگران، انســان بــه ایــن نتیجــه مــی 

ــد کــه  ــاد کــرده ان ــی هــا ســوگند ی رســد کــه غرب

ــط  ــان توس ــرب انس ــد، در غ ــانیت ان ــمن انس دش

ــه  ــه غالمــی گرفت ــردادی را ب ــه اف ــروت ب ــول و ث پ

انــد و توســط پــول هــر نــوع کــه میخواهنــد 

آنهــا را ســوار میشــوند، و در رشق میخواهنــد 

ــی  ــه غالم ــراد را ب ــگ و زور اف ــوپ، تان ــط ت توس

افتیدیم.  راه  به  دوباره  کرد.  درنگ  کمی  خالد 
اندکی جلوتر به یک بازار نسبتا بزرگ رسیدیم، 
بیروبار زیاد بود، هر کس در پی خریداری مواد 
و  در وسط  بود.  خود  کاشانه  و  خانه  برای  الزم 
کرانه های بازار مجاهدین امارت اسالمی هم 
به چشم می خوردند؛ آنها به رونق بازار افزوده 
بودند انگار گلهای شیپُوری اند که باغ را آراسته 

اند و چشم ناظرین را به خود خیره می کنند. 
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بگیرنــد. جــرنال پیرتیــوس فلســفه اربکــی ســازی 

ــی کــرد  ــت ســی آی ای در عــراق عمل ــا هدای را ب

ــرگ  ــخ م ــم تل ــوم را طع ــی مظل ــزاران عراق و ه

را بــه ســختی چشــانید، عــزت هــای شــان را 

هتــک منــود و هیــچ حرمتــی بــه آنهــا نگذاشــت، 

و متعاقبــا ایــن درامــۀ موحــش و خطرنــاک در 

افغانســتان بــه راه انداختــه شــد و بــر زخــم هــای 

ــوم منــک شــور اربکــی را پاشــیدند  ــان مظل افغان

تــا افغــان هــای کــه بــر علیــه ســلطه غربــی بــه پــا 

خواســتند و علیــه اســتکبار جهانــی و اشــغالگران 

درفــش جهــاد بــه اهتــزاز در آوردنــد و تســلیم و زر 

و زور امریــکا نشــدند بیشــرت درد بکشــند و زیادتــر 

ــد. ــج بربن رن

یکــی از خاطــره هــای جالــب دیگــر شــنیدن رادیــو 

رشیعــت و فعالیــت آن در ولســوالی گیــالن بــود. 

ــش را  ــای خوی ــل رادیوه ــردم مح ــت م ــح وق صب

ــو  ــرشات رادی ــان ن ــا زم ــتند ت ــه میداش ــاالن نگ چ

ــارت  ــن ام ــار مجاهدی ــه اخب ــت ک ــدای رشیع ص

اســالمی را نــرش مــی کنــد فــرا رســد و آنهــا اخبــار 

ــنوند.  ــق آن بش ــور را از طری ــق کش ــق و دقی موث

ــه  ــه هامنطوریک ــت ک ــن اس ــل ای ــل تام ــه قاب نکت

در مثــل میگوینــد: »منــزل دروغ کوتــاه اســت« بــه 

راســتی کــه منــزل شــبکه هــای دجالــی و شــیطانی 

ــن مــردم مســلامن افغانســتان را  کــه فرهنــگ و دی

ــاس  ــی اس ــن و ب ــار دروغی ــد و اخب ــدف گرفتن ه

ــزدور  ــغالگران و اداره م ــت اش ــر منفع ــه خاط را ب

ــه  ــه آنچ ــبت ب ــی نس ــاندند خیل ــرش رس ــه ن آن ب

ــلامن  ــردم مس ــود. م ــاه ب ــد کوت ــر میش فک

افغانســتان چهــره هــای ایــن شــیاطین 

ــر  ــه دیگ ــاء الل ــناختند و ان ش ــی را ش انس

ــا و دسیســه هــای شــان را  ــب دروغ ه فری

ــورد. ــد خ نخواهن

یکــی از روزهــا بعــد از ظهــر خالــد از 

ســفر مــان بــه ســوی ارزگان خــرب داد. 

خیلــی خوشــحال و خورســند بودیــم. بعــد 

ــود  ــه شــدیم، قــرار ب از ظهــر آمــاده و روان

ــم و  ــمن بگذری ــته دش ــوی پوس ــا از پهل م

در چنیــن جــای هــا بــه مجاهدیــن محلــی 

رضورت اســت تــا مــا را رهنامیــی کنــد. ایــن 

بــار جاللــی مســئولیت ایــن ماموریــت خطرنــاک 

را بــه عهــده داشــت. جاللــی طالــب العلــم 

جــوان و خــورد ســن بــود، تــازه نامــزد شــده بــود 

ــی  ــذار م ــر گ ــش را ب ــم ازدواج ــب مراس و عنقری

کــرد. او جــوان کاکــه و عیــار و شــجاع بــود. تــرس 

را منــی شــناخت و از دشــمن هیــچ گونــه هراســی 

در دل نداشــت. خالــد بارهــا از شــجاعت جاللــی 

حکایــت میکــرد و از شــهکاری هایــش یــاد آوری 

ــا  ــفر م ــد از س ــدی بع ــی چن ــود. جالل ــی من م

ــد مــاه در یــک معرکــه  ازدواج کــرد. و پــس از چن

جــام شــهادت نوشــید. نحســبه شــهیدا واللــه 

ــدا .... ــه اح ــی الل ــی عل ــیبه و ال ازک حس

او بــا شــجاعت متــام بعــد از منــاز شــام راه عبــور 

از ســاحه را بــرای مــان همــوار کــرد و مــا بــه فضل 

اللــه عزوجــل ازیــن نقطــه خطرنــاک عبــور کردیــم 

و . ادامــه دارد ...

تازه  بود،  سن  خورد  و  جوان  العلم  طالب  جاللی 
نامزد شده بود و عنقریب مراسم ازدواجش را بر 
گذار می کرد. او جوان کاکه و عیار و شجاع بود. ترس 
در  گونه هراسی  از دشمن هیچ  و  نمی شناخت  را 
دل نداشت. خالد بارها از شجاعت جاللی حکایت 
نمود.  می  آوری  یاد  هایش  شهکاری  از  و  میکرد 
از  و پس  کرد.  ازدواج  ما  از سفر  بعد  جاللی چندی 
چند ماه در یک معرکه جام شهادت نوشید. نحسبه 

شهیدا واهلل حسیبه و ال ازکی علی اهلل احدا ....
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د امریکایی جنرال له نظره، ټرمپ د افغانستان په اړه څه کوالی شي…؟!

موسی فرهاد

په دې  امریکایی رسنیو  په دې کې شک نشته چې 

امریکایی چارواکو  ډېر مهم رول ولوباوه چې  کې 

کې  جګړه  افغان  په  دوی  چې  کړي  ورتلقین  دا  ته 

جګړې  ناکامې  خوړلی،  شکست  ډول  مکمل  په 

مانا  په  هالکت  د  امریکا  د  به  ورکول  دوام  نور  ته 

چارواکي  امریکايي  چې  وه  ځایه  همدې  له  وي؛ 

زړه نازړه دې ته تیار شول چې د افغانستان د آزادۍ 

غوښتونکي جنګیايل ځواک )طالبانو( رسه د اشغال 

د پای ته رسولو یو تړون ته ګونډه ماته کړي.

دا چې تړون به د یو پروسیجر له مخي د څه باندي 

دايس  خو  رسیږي،  ته  رس  کې  موده  په  کال  یوه 

په لومړيو پوړیو  ښکاري چې د معاهدې د تعمیل 

لخوا  حکومت  کابل  مالتړي  د  امریکا  د  یې  کې 

خنډونه او مشکالت رامنځ ته کیږي، او دا په اصل 

کې د امریکایانو د ناکامۍ په مانا ګڼل کیږي چې د 

سولې په برخه کې هم دوی طالبانو ته پايت راغلل.

که څه هم امریکا به ظاهراً د دې څرګندونه نه کوي، 

خو د پامپیو له راتګ او بیا د ناراضۍ اظهاراتو څخه 

د  شته.  خنډونه  وړاندي  په  هغوی  د  جوتیږي چې 

همدې په رڼا کې د واشنګټن ایکزمایرن ورځپاڼي یو 

مطلب خپور کړی چې په الندي پراګراپونو کې یې 

څوک ټکي را اخیستل شوي دي:

د ډانیل ډیوس )Daniel Davis( په نوم د امریکا د 

پوځ یو متقاعد ډګروال په یاده ورځپاڼه کې لیکي: په 

کيل توګه د افغانستان د جګړې ختمولو یوازنۍ الره 

دا ده چې ټرمپ د خپلو ځواکونو د را ایستلو فوري 

امر صادر کړي.

د  امریکا  د  په دې وروستیو کې چې  ډیوس وایی، 

بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته سفر وکړ 

او په کابل کې یې د جانکیري په څیر د جوړجاړي 

هڅه وکړه، ترڅو د ډاکټر عبدالله او ډاکټر ارشفغني 

واک   Extra-constitutional ناقانونه  یو  د  ترمنځ 

رشیکه سیسټم رامنځ ته کړي خو بریالی نشو.

به  امریکا  چې  وکړ  اعالن  یې  رسیدو  په  ته  امریکا 

نه  افغان حکومت رسه د ژمنه شویو مرستو  له  نور 

۱ میلیارد ډالر مرسته کمه کړي، څو ورځي وروسته 

)NBC( این بی سی تلویزون په یو مفصل راپور کې 

مهم  له  ټرمپ  د  ته  کابل  پامپیو  مایک  چې  ولیکل 

او  تللی و، هغه دا چې عبدالله عبدالله  پیغام رسه 

ارشف غني ته یې خربداری ورکړی و چې که تاسو 

له  کوئ،  حل  نه  اختالفات  سیايس  منځي  خپل 

طالبانو رسه مذاکراتو ته نه کښینئ، او د امریکا او 
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طالبانو ترمنځ شوې معاهدې ته درناوی نه کوئ، نو 

امریکا به هم خپيل مرستې کمي کړي او هم به په 

کيل توګه خپل پوځونه په عجوالنه توګه وبايس.

پامپیو  د  وویل ش،  ده چې  ګرانه  زیاتوي،  ډیوس 

ترڅو  کړي،  نژدې  رقیبان رسه  افغان  به  تهدید  دغه 

خپيل ستونځي حل او بیا له طالبانو رسه د جګړې د 

پای ته رسولو لپاره یو جوړجاړي ته کښيني.

د لیکوال په وینا، دا چې امریکا له ۲۰۰۱م څخه تر 

ننه پوري د دریو ولسمرشانو، تر درجن زیاتو جنګي 

زرو  لسګونو  په  او  سرتاتیژیو،  بیالبیلو  جرناالنو، 

پوځیانو په ادلون بدلون او استخدام رسه په دې ونه 

بریا  او قاطع  افغانستان جګړه وګټي  د  توانیده چې 

ترالسه کړي.

نو له دې نه څرګندیږي چې اوس هم نيش کوالی 

د کابل رقیب چارواکي رسه نژدې کړي. د ښاغلی 

نورو  او  ناټو  له  چې  ده  دا  چاره  ښه  لپاره  ټرمپ 

اړخونو رسه په همغږي او کوردیناتیک شکل د خپلو 

ځواکونو د را ایستلو اجرایوي حکم صادر کړي.

ډیویس وایی، د تیري فربورۍ پر ۲۹مه ټرمپ د هغه 

تړون هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 

دې لپاره طراحي شوی ترڅو د امریکا سخت سفر 

او اوږده جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ وویل: اوس 

وخت را رسیدلی چې نور خپل ځواکونه خپل کور 

ته را ستانه کړو.

د واشنګټن ایکزمایرن مقاله وایی، له بده مرغه چې 

ډېري  لوبغاړو  رقیبو  کورنیو  او  بهرنیو  ډېرو  د  دلته 

ټولو  هغوی  کبله  همدې  له  لري،  شتون  غوښتني 

هڅي پیل کړي، ترڅو یاد تړون بریا ته ونه رسیږي.

زیاتوي،  ډیویس  ډانییل  ډګروال  لیکوال  مقالې  د 

پامپیو  د  چارواکو  افغان  چې  ده  خربه  څرګنده  دا 

اخطار ته چندان پاملرنه ونکړه، هغه یې سنجیده ونه 

ګاڼه، بلکي ایګنور یې کړ، ځان یې ورباندي ناګاره 

غواړي،  دوی  چې  دی  دا  مطلب  دې  د  واچاوه، 

دغه سیايس جګړه دې همدايس غیرمتناهي جریان 

ولري؛ لکه څنګه چې هغه جګړه پای نه مومي؛ په 

کومه جګړه کې چې امریکا له ۲۰۰۱م کال راهیيس 

نښتي ده.

د لیکوال په وینا ټرمپ باید باألخر پوه ش چې دی 

او طالبان  افغان حکومت  د  نلري چې  اړتیا  ته  دې 

یو  یې  کې  پایله  په  کنه،  کیږي  مذاکرات  ترمنځ 

کامیاب تړون رامنځ ته کیږي او کنه.

ټرمپ کوالی ش چې د خپل صالحیت په کارولو 

رسه دايس یو حکم صادر کړي چې جګړه د امریکا 

توګه  دې  په  او  ومومي.  پای  رشایطو  پر  ناټو  او 

نوموړی کوالی ش چې د دفاع او خارجه وزیرانو ته 

الرښوونه وکړي، ترڅو هغوی خپل دواړه متحدین 

بهرنیو  د  کړي، چې  آګاه  افغان حکومت(  او  )ناټو 

ځواکونو د مکمل اخراج وخت ډېر لنډ دی.

دا دی  تریخ حقیقت  ټولو  تر  زیاتوي چې،  لیکوال 

نه کوي  باور  دې  په  هم  تراوسه  افغان مرشان  چې 

چې امریکا دې په رښتیا په مکمل ډول ووځي.

پایله یې دا ده چې دوی خپل کار کوي، او حتی دې 

ته هم تیار نه دي چې په ډېر ابتدايي شکل ترخپل 

منځ کوم جوجاړی رامنځ ته کړي.

کله چې د حکومت د رس دوه چارواکي د څوکۍ 

نيش  ته  دې  او  کوي،  رقابت  سخت  دومره  پررس 

څنګه  نو  شی؛  جوړ  رسه  کې  خپلو  چې  تیاریدی 

له  سبا  دې  ګټونکی  دوی  د  کیدای ش چې  توقع 

ته  یا کمپرومایز  خپل دښمن رسه کوم جوړ جاړي 

ځان ورسوالی ش.؟

د  ش  کوالی  ټرمپ  یې  مټ  په  چې  الره  یوازنۍ 

کړای  خوندي  امنیت  ځواکونو  خپلو  د  او  امریکا 

ش؛ دا ده چې په مکمل ډول د خپلو ځواکونو را 

ایستلو امر صادر کړي. افغان چارواکي به هله پوه 

ش چې له خپلو مخالفانو رسه جوړجاړی څه شی 

دی، او څنګه دوی دې کار ته الره موندالی ش.

په واشنګټن ایکزمایرن ورځپاڼه کې د ډانیل ډیوس په 

نوم د متقاعد امریکایی جرنال څرګندوين ښيي چې 

هغوی د سولې په پروسه کې هم د امریکا پر ناکامۍ 

ویره محسوسوي، له همدې ځایه ده چې د دوحې 

د  ته  چارواکو  امریکایی  رابطه  په  تعمیل  د  تړون  د 

حل الري په توګه خپل وړاندیزونه کوي. ښایی په 

دې توګه هغوی غواړي چې امریکایی ځواکونه هم 

له ناکامې جګړې وبايس او هم یې په پروسه کې د 

مالمتۍ له نکتې وژغوري.

پای…………!

۱۳ / ۴ / ۲۰۲۰
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پرسش ها و پاسخ های شرعی 
 بخش هشتم

تحقیق، اصدار و فتوی : مفتی ابو یاسر 
 ترجمه : مفتی حبیبی

ــن  ــه وط ــرت ب ــار هج ــتن از دی برگش
ــم دارد ؟ ــه حک ــود، چ خ

ــیاری  ــب ! بس ــی صاح ــرتم مفت ــتفتاء : مح االس

مهاجرانــی کــه در زمــان جهــاد بــر ضــد شــوروی 

هجــرت کــرده بودنــد، حــاال بــه کشــور خــود بــر 

ــم  ــاز ه ــا ب ــور م ــه کش ــی ک ــد، در حال ــی گردن م

ــواب هجــرت ایشــان  ــا ث اشــغال شــده اســت. آی

ــر ؟ )املســتفتی عبداللــه،  ــا خی از بیــن مــی رود ی

ــدوز( قن

ــا و بعــد : برگشــنت از  ــدا و مصلی الجــواب : حام

ــت، و  ــروه اس ــود مک ــن خ ــه وط ــرت ب ــار هج دی

ــی  ــان م ــرت او پای ــواب هج ــرود ث ــی ب ــر کس اگ

ــغالگران در  ــه اش ــی ک ــوص آنگاه ــه خص ــد، ب یاب

ــرت از  ــرا هج ــند. زی ــته باش ــور داش ــور حض کش

کافــران اشــغالگر واجــب اســت و ایشــان پــس بــر 

ــد. مــی گردن

قــال اللــه تعالــی : َوَمــن يَْخــُرْج ِمــن بَيِْتــِه ُمَهاِجــرًا 

ــَع  ــْد َوقَ ــْوُت فََق ــُه الَْم ــمَّ يُْدرِكْ ــولِِه ثُ ــِه َورَُس إَِل اللَّ

ـُه َغُفــوًرا رَِّحيــاًم –  ـِه وَكَاَن اللَـّ أَْجــرُُه َعــَى اللَـّ

النســاء : ۱۰۰

ــِبيِل  ــُروا يِف َس ــَن َهاَج ــی : َوالَِّذي ــه تعال ــال الل و ق

اللَّــِه ثـُـمَّ قُِتلـُـوا أَْو َماتـُـوا لرََيْزُقَنَُّهــُم اللَّــُه ِرزْقًا َحَســًنا 

َوإِنَّ اللَّــَه لَُهــَو َخــرْيُ الرَّازِِقــنَي - لَيُْدِخلَنَُّهــْم ُمْدَخــاًل 

يَرَْضْونـَـُه َوإِنَّ اللَّــَه لََعلِيــٌم َحلِيــٌم – الحــج : ۵۹/۵۸

و قــال اللــه تعالــی : الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا 

ـِه ِبأَْمَوالِِهــْم َوأَنُفِســِهْم  َوَجاَهــُدوا يِف َســِبيِل اللَـّ

ــزُوَن  ــَك ُهــُم الَْفائِ ــِه ۚ َوأُولَِٰئ ــُم َدرََجــًة ِعنــَد اللَّ أَْعظَ

– التوبــه : ۲۰

ــی الوطــن  یکــره  الخــروج مــن وطــن الهجــرّة إل
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ــام يف  ــرّة ک ــدار الهج ــة  ب ــرک اإلقاّم ــيل وت األص

حدیــث ســعد بــن مالــک قــال جــاء نــی النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

ــي  ــاألرض الت ــوت  ب ــره  أن یم ــودين وکان یک یع

ــث ــا ۔ الحدی هاجــر منه

وروی عــن ســعد بــن أيب وقــاص رضــی اهللا عنــه 

قــال ســمعت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص یکــره  للرجــل أن یمــوت 

ــربی  ــنن الک ــا ۔ الس ــر منه ــي یهاج ــاألرض الت ب

۱۹\۹

ــهاب  ــن ش ــال اب ــاب ص ۱۷۱ ۔ وق ــع الحج ورف

کان عمــر ابــن الخطــاب رضــی اهللا عنــه  یقــول یــا 

ــة و  ــوال مبّک ــذوا األم ــن ال تتخ ــرش  املهاجری مع

ــل  ــب الرج ــإن قل ــم ف ــرّة ک ــدار الهج ــا ب ــدو ه أع

ــاب ۱۷۱۔ ــع الحج ــه ۔ رف ــد مال عن

و يف موســوعة العبــاداة ۳\۲۴۷ قــال الّنــووّي نقالً 

ــس  ــه لي ــى أنّ ــامء ع ــق العل ــايض : اتّف ــن الق ع

للمــرأة أن تخــرج يف غــري الحــّج والعمــرة إالّ مــع 

ذي محــرم إالّ الهجــرة مــن دار الحــرب ، فاتّفقــوا 

ــالم  ــا إل دار اإلس ــر منه ــا أن تهاج ــى أّن عليه ع

وإن مل يكــن معهــا محــرم.

ــرورت  ــای ض ــن در اثن ــا مجاهدی آی
ــل  ــی داخ ــرای تالش ــازه ب ــدون اج ب
یــک خانــه شــده مــی تواننــد ؟

ــد  ــه امی ــب ! ب ــی صاح ــرتم مفت ــتفتاء : مح االس

صحتمنــدی و ســالمتی شــام. مــا گاهــی بــه 

تعقیــب دشــمن و یــا بــر اســاس رضورت دیگــری، 

بــدون اجــازه بــه خانــه کســی داخــل مــی شــویم، 

حکــم ایــن کار در رشیعــت محمــدی چــه اســت 

ــد( ــع هلمن ــتفتی : عبدالناف ؟ )املس

ــن  ــد : مجاهدی ــا و بع ــدا و مصلی ــواب : حام الج

ــه  ــازه ب ــدون اج ــای رضورت ب ــد در اثن ــی توانن م

ــوند.  ــل ش ــی داخ ــه کس خان

ملــا فــی دراملختــار : ال یجــوز دخــول بیــت 

ــامی  ــی الش ــزو. و ف ــی الغ ــه اال ف ــان االباذن انس

ــت  ــک البی ــزو( ای اذا کان ذال ــی الغ ــه : االف )قول

مرشفــا علــی العــدو فللغــزاة دخولــه لیقاتلواالعــدو 

ــار- ۱۴۰/۵ ــک - رداملحت ــو ذال ــه او نح من

ــا  ــا زکات ی ــد، آی ــد باش ــروت من ــر ث ــد اگ مجاه

ــد ؟ ــی توان ــه م ــر گرفت ــة الفط صدق

ــی  ــا م ــد، آی ــی باش ــد غن ــر مجاه ــتفتاء : اگ االس

تــوان بــه او زکات یــا صدقــة الفطــر داد ؟ بعضــی 

ــم  ــد ه ــر ثرومتن ــد اگ ــه مجاه ــد ک ــی گوین ــا م ه

ــت. ــز اس ــرای او جائ ــنت زکات ب ــد، گرف باش

الجــواب : حامــدا و مصلیــا و بعــد : دریــن مــورد، 

در کتــب فقهــی مــا آمــده اســت کــه قیــد فقــر در 

زکات، بــرای مجاهــد هــم رشط اســت. یعنــی 

ــا  ــش زکات ی ــه برای ــدی ک ــت مجاه رضوری اس

ــاب  ــب نص ــود، صاح ــی ش ــر داده م ــة الفط صدق

ــد. ــکین باش ــا مس ــر ی ــد، فقی نباش

امــا عــامل بــزرگ زاهــد الکوثــری – رحمــه اللــه – 

دریــن مــورد تحقیــق خوبــی کــرده و ثابــت کــرده 

اســت کــه قیــد فقــر در نــزد احنــاف هم اســتحبابی 

اســت، مثــال امــام محمــد بــن حســن – رحمــه الله 

ــت.  ــرده اس ــح ک ــورد ترصی ــن م ــا دری – در مؤط

پــس هــرگاه بــرای مجاهــد در صــورت غنــا، دادن 

ــم  ــر ه ــة الفط ــت، دادِن صدق ــح اس زکات صحی

صحیــح اســت. البتــه ؛ مســتحب اســت کــه ایــن 

پــول بــه مجاهــد فقیــر داده شــود.

فیقــول  محقــق الحنفیــة الشــیخ الکوثــري رحمــه 

ــراه  يف  ــذی ت ــه ص\ ۱۴۸ان ال ــی مقاالت ــه ف الل

ــر يف  الغــازي   ــة  مــن اشــرتاط  الفق ــب الحنفی کت

ــن  ــد ب ــه محم ــامرصح  ب ــتحبايب  ک ــد اس فهوقی

الحســن  فــی املوطــاء  ص\ ۹۷... بعــد ان ســاق  

ــذا  ــد  وبه ــال محم ــار   ق ــن یس ــاء  ب ــث عط حدی

ناخــذ والغــازي فــی ســبیل اللــه  اذاکان لــه  عنهــا 

غنــی یقــدر بغنــاه علــی الغــزو  ومل یســتحب لــه 

ان یاخــذ منهــا شــیا وهــو قــول ابــی حنیفــة  رح  .

وقــال البــدر العینــي يف العمــدة ۱\۳۹۲  قــال ابــن 

ــی  ــة و اب ــی حنیف ــول اب ــی االرشاف ق ــذر ف املن

ــازي  ــو الغ ــه  ه ــبیل الل ــد يف س ــف و محم یوس
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غیــر الغنــي  و عــزو ابــن املنــذر الــی ايب حنیفــة 

و اصحابــه اشــرتاط الفقــر فــی الغــازي ْوهــٌم بــل 

ــاه  ــام نقلن ــبق  فی ــک کــام س ــراده اســتحباب ذل م

ــام محمــد رح . ــن موطــاء االم م

روح  الــويس يف  االمــام  قــول  منــه  والقریــب 

ــال وذکــر بعضهــم  ان  املعــاين  ۴\۱۲۳ حیــث ق

ــرآن   ــکام الق ــاص يف اح ــره الجص ــق ماذک التحقی

ان مــن کان غینــا فــی بلــده بــداره وخدمــه وفرســه  

ــة   ــه الصدق ــل ل ــی  التح ــم حت ــل  دراه ــه فض ول

فــاذا عــزم علــی ســفرجهاد احتــاج بعــدة  وســالح  

مل یکــن محتاجــا لــه يف اقامتــه  فیجــوز  ان یعطــي 

ــذا  ــرصه  وه ــی م ــا  ف ــة  وان کان غنی ــن الصدق م

معنــی قولــه علیــه الســالم  الصدقــة تحــل للغــازي 

ــل  .  ــم والتغف ــي  فافه الغن

ــه  ــن يف فق ــئلة يف االربعی ــذه املس ــت ه و حقق

ــد  ــذا العب ــر له ــر آخ ــو اث ــه ]و ه ــاد و فضائل الجه

ــا  ــا ذکره ــی اآلن[ و ایض ــوع ال ــف غیرمطب الضعی

العالمــة فضــل محمــد يف دعــوة الجهــاد مــن ص 

 ۲۸۴  -۲۷۴

یــک مــادر نــذر کــرده کــه اگر پســرم 
رهــا شــد، تمــام عمــر روزه مــی گیرم

االســتفتاء : مــرا امریکایــی هــا بنــدی کردنــد، 

ــر  ــه اگ ــود ک ــذر من ــد ن ــرب ش ــادرم خ ــرگاه م ه

پــروردگار پــرسم را بــه زودی از قیــد رهــا ســاخت، 

متــام عمــر روزه مــی گیــرم. حــاال مــادرم از یــک 

مــاه بــه اینســو روزه مــی گیــرد، امــا بســیار ضعیف 

ــا او مــی توانــد بجــای روزه،  و مریــض اســت، آی

فدیــه بدهــد ؟ )املســتفتی : حمیداللــه نبیــل، 

ــار( قنده

ــد  ــد : اوال بای ــا و بع ــدا و مصلی ــواب : حام الج

ــدر  ــان از »زود« چق ــراد مادرت ــه م ــود ک ــوم ش معل

مــدت اســت. اگــر پــرسش پــس ازان مــدت، رهــا 

شــده باشــد پــس نــذر نیســت، هرچــه در صــورت 

ــد،  ــز باش ــنت روزه عاج ــم از گرف ــر آن خان اول اگ

پــس در بــدل هــر روز کمــرت از دو کیلــو گنــدم و 

ــه  ــه مــی دهــد، و اگــر از فدی ــا قیمــت آن را فدی ی

دادن هــم عاجــز باشــد، پــس اســتغفار را بــه 

ــد. ــرثت بگوی ک

ــی  ــاء حت ــر القض ــة ۱\۲۰۹ ولواخ ــا يف الهندي م

صــار شــيخا فانيــا اوکان النــذر بصيــام االبــد 

فعجــز عــن ذلــک  أو باشــتغاله باملعيشــة لکــون 

ــه شــاقة فلــه ان يفطــر و يطعــم لــکل يــوم  صناعت

مســکينا عــيل ماتقــدم و ان مل يقــدر علــی ذلــک 

ــم .  ــور الرحي ــو الغف ــه ه ــتغفرالله ان ــه يس لعرست

 و قــال فــی الدراملختــار فــی آخرکتــاب الصــوم، 

نذرصــوم رجــب )الــی قولــه ( اوصــوم االبــد 

فضعــف الشــتغاله باملعیشــة افطــر وکّفــر کاممــر، 

و فــی رداملحتــار ۳\۴۷۲ -  ۳\۴۸۹

ــی  ــر، ای ف ــام م ــه ک ــدی، قول ــر، ای ف ــه کف قول

ــرة. ــم کالفط ــه یطع ــن ان ــی م ــیخ الفان الش

ــد  وفــی ایــامن رشح التنویــر، و لونــذر صــوم االب

فــأکل لعــذر فــدی ، وفــی الشــامیة قولــه اکل 

ــکل  ــدی ،ای ل ــه ف ــه ، ح  قول ــذا لدون ــذر ، وک لع

یــوم نصــف صــاع مــن براوصــاع مــن شــعیر،وان 

مل یقــدر اســتغفر اللــه تعالــی کاممــر ، ومثلــه يف 

ــدا  ــوم اب ــذر ان یص ــان ۱۰۴ ج۱\۲   ولون قاضیخ

فضعــف عــن الصــوم الشــتغاله باملعیشــة قــال لــه 

ــن  ــاع م ــف ص ــوم  نص ــکل ی ــم ل ــر ويطع ان یفط

ــه  ــی قضائ ــدر عل ــه الیق ــه اســتیقن أن الحنطــة الن

ــتغفرالله  ــه یس ــک لعرست ــی ذل ــدر عل ــان مل یق ف

ــاوی ۴۷۷/۵ ــن الفت ــی احس ــه ف ــی .و مثل تعال

والله تعالی اعلم
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بخش دهمصفحٔه وژیٔه شیربچه اهی هندوکش
تاقی

ر رس
عما

مد
مح

ده: 
دهن

رتیب 
ت

رخصتی زمستانی

نسب رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم وسلم

ولید: دیروز در مسجد قریه ما استاد مدرسه 
حفظ آمده بود.

خالد: خوب، چی گفت؟
ولید: استاد به مردم گفت که از همین رخصتی 
های زمستانی استفاده کنید و فرزندان تانرا 
به مدرسه برای حفظ قرآن کریم بفرستید. و 
گفت که در سه ماه زمستان رخصتی هر طفل 
تان می تواند از 2 تا 3 سپاره قرآن کریم را 
حفظ کند و به همین شکل در چند سال بدون 

تکلیف می تواند حافظ قرآن کریم شود.
پدرم  هم  من  است.  گپ  خوب  خیلی  خالد: 
این  در  ببرد.  مدرسه  این  به  مرا  گویم  می  را 
زمستان همه در خانه بیکار هستیم پس چرا 

قرآن کریم را حفظ نکنیم.
می  حاال  همین  من هم  است،  ولید: گپ خوب 
مدرسه  به  مرا  بگویم  را  پدرم  تا  خانه  روم 

بفرستد.

دینیات  ساعت  در  مکتب  در  ما  دیروز  خالد: 
را  وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  سیرت 

خواندیم. 
وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  سیرت  ولید: 

چیست؟
خالد: یعنی دربارهء نسب، افعال، کردار و تمام 
آنچه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم از والدت 

تا وفات نموده اند معلومات پیدا می کنیم. 
از  کمی  هم  من  کاشکی  خوب،  چقدر  ولید: 

سیرت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بدانم.
نسب  دربارهء  برایت  من  است،  درست  خالد: 

رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می گویم. 
و  محمد  وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  نام 
نام پدر ایشان عبد اهلل و نام پدر کالن شان 
عبد المطلب بود. نام مادر رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم آمنه بود. رسول اهلل صلی اهلل علیه 

سعدیهء  حلیمهء  بنام  زنی  طفلی  در  را  وسلم 
که  است  کرده  پرورش  اورا  و  است  داده  شیر 

آنرا مادر رضاعی می گویند. 
که  سالی  در  وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول 
حبشی ها با فیل بر مکه معظمه حمله کردند تا 
آنرا از بین ببرند در مکه معظمه تولد شد. او در 
بیست و پنج سالگی با بی بی خدیجه ازدواج 
کرد. چهل ساله بود که باالی وی وحی نازل شد 
و اهلل تعالی اورا به پیامبری فرستاد. ایشان ده 
سال در مکه مردم را بسوی اسالم دعوت کردند 
سپس به مدینهء منوره هجرت کردند. به عمر 
63 سالگی در مدینهء منوره وفات کردند و قبر 
مبارک شان اکنون در مدینهء منوره در مسجد 
نبوی می باشد و تمام مسلمانانی که به حج و 
مبارک  قبر  و  رفته  آنجا  یکبار  روند  می  عمره 

شانرا زیارت می کنند. 
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با خدا باش خداوند  نگهدارت می باشد

اخالق مجاهد

کورونا چرا آمده است؟

نمی  حرام  هرگز  بود.  متقی  و  مسلمان  شخص 
را  نیز مال حرام  به حیوانات خود  خورد و حتی 
نمی داد. روزی شتر خودرا گرفت و روانهء صحرا 
شد تا از آنجا چوب بیاورد و در بازار بفروشد. 
وقتی  کرد.  بار  خود  شتر  بر  و  گرفت  را  چوب 
دوباره بسوی خانه می آمد در راه خسته شد و 
در جایی که دیگر مسافرها استراحت می کردند 

او نیز استراحت کرد. وقتی برخاست، بار را بر 
نخورد.  تکان  جایش  از  شتر  اما  گذاشت  شتر 
این شخص هر چی کوشش کرد نتوانست شتر 
را برخیزاند. متوجه شد که بار کس دیگری را 
پایان  را  بار  آن  وقتی  است.  کرده  باال  شتر  بر 
کرد و بار خودرا بر شتر گذاشت، شتر به عجله 

برخاست و در راه افتاد.

هرگز  باشند.  می  عالی  اخالق  دارای  مجاهدین 
عالی  اخالق  از  عاری  مجاهد  که  نیست  ممکن 
اسالمی باشد. دیروز در مسجد ما نیز مجاهدین 
با مردم خیلی  آنان  بودند.  امارت اسالمی آمده 
دادند  اطمئنان  را  مردم  و  کردند  خوب  رویهء 
مال مردم وظیفه  و  از جان  و حفاظت  امنیت  که 
مردم  به  آنان  است.  اسالمی  امارت  مجاهدین 
و  آزار  را  گفتند که هیچ کسی حق ندارد شما 
را  اگر کسی شما  اذیت کند. مجاهدین گفتند 
در  ما  مرکز  ترین  نزدیک  با  کرد  اذیت  و  آزار 

تماس شوید و ما را اطالع بدهید. 
یک  یک  نمازگزاران  تمام  با  آنان  اخیر  در 

صاحب  مولوی  و  کردند  کشی  بغل  و  مصافحه 
مسجد را خیلی احترام کردند و برایش گفتند 
ما در خدمت  باشد  که هرگاه هر کار و ضرورت 
هستیم. مولوی صاحب نیز از آنان تشکری کرد 
و گفت که مردم ما در زیر سایهء دولت مزدور و 
اجیر کابل خیلی به تنگ بودند و هر روز توسط 
مورد  خارجی  اشغالگران  و  ملی  اردوی  پولیس، 
آزار و اذیت قرار می گرفتند. حاجی صاحب عبد 
اهلل نیز به مجاهدین گفت که حاال بعد از آمدن 
تشویش  هیچ  و  گرفتیم  آرام  نفس  ما  شما 

نداریم. 

اطفال و نوجوانان عزیز!
هرگاه بندگان خداوند متعال در روی زمین گناه 
بجا  را  متعال  خداوند  اوامر  و  کنند  نافرمانی  و 
نیاورند، خداوند متعال برای تادیب آنها بعضی 
بیماری ها، آفت ها و عذاب ها را می فرستد. در 
ملت  قرآن کریم آمده است که خداوند متعال 
های گذشته قبل از اسالم را احیانا با فرستادن 
طوفان و هوایی خیلی شدید از بین برده است. 
احیانا زمین را چاک کرده است و بعضی قوم ها 
را زیر زمین ساخته است. گاهی بعضی قوم ها را 

بخاطر گناه و نافرمانی شان به میمون )شادی( و 
خنزیر مبدل گردانیده است. طاعون و یا مرض 
های شدید مثل کرونا نیز عذاب الهی است که 
به سبب خشم و غضب خداوند متعال بر مردم 
مشاهده  با  باید  مسلمانان  گردد.  می  نازل 
به خداوند جل جالله  ها  عذاب  و  امراض  چنین 
رجوع کنند، توبه و استغفار کنند و اهلل تعالی را 
به یگانگی یاد کنند. رجوع به خداوند متعال می 
تواند این بیماری ها و عذاب ها را از مسلمانان 

دور کند. 
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زندگان جاوید
بخش نزدهم

مرتب : حبیبی سمنگانی

شهید حافظ صدیق اهلل مزمل - تقبله اهلل -  :
شهید حافظ صدیق الله مشهور به »عبدالله مزمل« 

سال  در  الدین  محی  نواسه  و  نبی  غالم  فرزند 

با ۱۹۹۵ میالدی  ۱۳۷۳ هجری شمسی مصادف 

در قریه »توتکی هزارسوم« در مربوطات ولسوالی 

دین  خانواده  یک  در  فاریاب  والیت  پشتونکوت 

دوست چشم به جهان هستی گشود. 

آموزش :
عالقه  مزمل  حافظ  شهید  خانواده  که  آنجایی  از 

که  داشتند  بودند، دوست  نبوی  و  قرآنی  مند علوم 

پرس شان در عرصه علم و دانش مصدر خدمت به 

جامعه اسالمی گردد. پدر گرامی اش او را در سن 

عبدالودود  صاحب  مولوی  الحاج  نزد  سالگی  ده 

میاندره  بازار  در  واقع  حقانیه  مدرسه  در  ارشد 

ولسوالی پشتونکوت گذاشت. شهید مزمل مدت ۶ 

سال دران مدرسه درس خواند.

خدمات جهادی :
شهید حافظ مزمل از آوان درسخوانی عاشق سنگر 

و شهادت بود و آرزوی هیشگی اش این بود که باید 

برای دفاع از دین و میهن و حاکمیت نظام اسالمی 

دست به مبارزه مسلحانه بزند.

هامن بود که احساسات پاک ایامنی شهید مزمل - 

تقبله الله - وی را وادار ساخت تا برای رهایی کشور 

همنوایان  و  استعامرگران  چنگال  از  خود  ملت  و 

شان، عمال وارد کارزار شود. او به سن ۱۷ سالگی 

و  پیوست  اسالمی  امارت  مجاهدین  صف  به 

فعالیت های جهادی اش را از گروپ دامال صاحب 

ریحان در ولسوالی خواجه موسی والیت فاریاب 

و  آمد  خود  منطقه  به  مدتی  از  پس  او  منود.  آغاز 

در گروپ دامال صاحب حزب الله مقاتل، مسئول 

جهادی ولسوالی پشتونکوت پیوست.

بر  جهادی  های  عملیات   بیشرت  در  مزمل  شهید 

منود.  می  اشرتاک  دشمن  های  پوسته  و  مراکز 

چون در زمان ایشان بیشرت عملیات های مجاهدین 

چریکی می بود، شهید مزمل مهارت خاصی دران 

از مجاهدین در  با تعدادی  او  عملیات ها داشت. 

قومندان  پوسته حامر  باالی  یک عملیات چریکی 

رفت،  می  شامر  به  دشمن  مهم  قومندانان  از  که 

درساحه اُمبگی ولسوالی خیرب، فاریاب که یکشب 

رسد زمستانی بود رشکت منود، و لله الحمد پوسته 

فتح و به شمول قومندان نامربده ۷ تن از ملیشه های 

اربکی جا بجا قتل و اسلحه و مهامت زیادی را به 

از  زیادی  مناطق  پوسته  این  بافتح  و  آوردند  دست 

لوث دشمن پاک گردید.

عبدالباسط  صاحب  قاری  با  مزمل  شهید  سپس 
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فاروقی یک گروپ جدید جهادی تشکیل دادند و 

و  چریکی  هجومی،  های  عملیات  پالن  روزه  هر 

انفجارات را بر علیه دشمن طرح ریزی می کردند و 

دشمن در هیچ جای منطقه از دست ایشان در امن 

نبود. شهید مزمل در جریان این عملیات ها ۳ مرتبه 

اول  بار  برداشت.  از نواحی مختلف بدن جراحت 

بار  بتو، و  قریه  بار دوم در  در منطقه میش مست، 

سوم در ساحه موقانی ولسوالی پشتونکوت، که هر 

بار پس از صحتیابی دوباره به صف مجاهدین یکجا 

می شد و در عملیات های متعددی سهم گرفت، 

پیروزی  در  بارزی  نقش  مردانگی  و  شهامت  با  و 

فتوحات  ایشان  برکت  از  و  داشت  مجاهدین  های 

و پیرشوی های چشمگیری نصیب مجاهدین شد.

اوصاف: 
شهید مزمل جوان صادق، با دیانت، صابر، دلیر و 

دارای اخالق حمیده بود، وخوشنودی الله سبحانه 

و  هدف  ترین  واال  الهی  احکام  تنفیذ  و  تعالی  و 

آرمان وی بود. شهید مزمل در مدت سه سال قرآن 

کریم را در سنگر حین اجرای وظایف جهادی حفظ 

منود و شب ها همیشه به مناز های تهجد و تالوت 

قران کریم مشغول و به درگاه الله متعال راز و نیاز 

می کرد و آروزی شهادت داشت.

شهادت :
باالخره این فرزند مبارز اسالم پس از تقبل تکالیف 

و زحامت فراوانی در راه دفاع از دین و میهن شب 

هجری   ۱۴۳۹ رمضان  مبارک  ماه   ۲۷ شنبه  دو 

قمری که مصادف است با ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هجری 

پشتونکوت  ولسوالی  رسحوض  منطقه  در  شمسی 

 ۲۶ سن  به  دشمنان  با  رویاروی  عملیات  یک  در 

سالگی به درجه عالی شهادت نائل گردید. انالله و 

اناالیه راجعون. نحسبه کذالک والله حسیبه.

قاری  و  فاریابی  حنظله  ابو  فراوان  سپاس  )با 

عبدالباسط فاروقی که جزئیات سوانح شهید را تهیه 

منودند(

شهید مولوی عبدالهادی مطمئن – تقبله اهلل  -:
فرزند  مطمنئ  عبدالهادی  صاحب  مولوی  شهید 

شهید مال عبدالصبور در سال ۱۳۹۶ ھجری قمری 

در یک خانواده متدین و دین دوست در ولسوالی 

برکی برک والیت لوگر به دنیا آمد.

ابتدایی  هایی  درس  مطمین  صاحب  مولوی  شهید 

خود را نزد پدر گرامی اش آغاز منود، سپس به عزم 

پاکستان رخت سفر بست و سلسله درسخوانی را 

دیگر مدارس  و  پشاور(  )نوشهر،  منطقه چرات  در 

دینی آن کشور دوام داد. شهید مطمنئ – تقبله الله 

– دوره حدیث را در دارالعلوم حقانیه تکمیل منوده، 

سند فراغت را ازان مهد درخشان علم و عرفان به 

دست آورد.

چند  مدت  فراغت،  از  پس  صاحب  مولوی  شهید 

مسند  پشاور(  )باغبانان،  دارالنجاة  مدرسه  در  سال 

خود  وطن  به  سپس  و  بخشید  زینت  را  تدریس 

برگشت و سلسله تدریس را دران جا دوام داد. شهید 

امارت اسالمی  مطمنئ صاحب در زمان حاکمیت 

الجهاد در ولسوالی برکی برک  در مدرسه حامیت 

مشغول تدریس بود.

کردند،  اشغال  را  افغانستان  ها  امریکایی  هرگاه 

رفقایش  تن  چند  با  مطمین  صاحب  مولوی  شهید 

به جهاد مسلحانه در برابر امریکایی های اشغالگر 

 ۲۰۰۸ سال  در  اشغالگر  نیروهای  منودند.  آغاز 

را  او  و  انداختند  چاپه  صاحب  مولوی  بر  میالدی 

مولوی  گرفتند.  اسارت  به  همسنگرانش  تن  دو  با 

صاحب مطمنئ مدت چهار سال را در زندان بگرام 

سپری منود و در سال ۲۰۱۲ میالدی از قید کفار 

رهایی یافت.

فعالیت های جهادی   – الله  تقبله   – شهید مطمنئ 

دوباره  را  خود  دلگی  زمام  گرفته،  رس  از  را  خود 

امور  به حیث عضو کمیسیون  او  به دست گرفت. 

وظیفه منود. سپس  ایفای  نیز  لوگر  نظامی والیت 

ملکی  ولسوال  حیث  به  میالدی   ۲۰۱۸ سال  در 

ولسوالی برکی برک تعیین شد. این فرزند رشید دین 

و میهن باالخره به تاریخ ۸ می ۲۰۱۹ میالدی در 

در  شان  غالمان  و  اشغالگر  های  امریکایی  چاپه 

ولسوالی چرخ والیت لوگر به مقام سعادت بخش 

شهادت رسفراز شد.

پرس  نورالهادی،  مال  محرتم  از  خاص  سپاس  )با 

پدر  سوانح  که  مطمنئ،  صاحب  مولوی  شهید 

بزرگوار شان را ارائه منودند(.
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شهید مال عبدالناصر خبیب – تقبله اهلل –:
پرس   – الله  تقبله   – خبیب  عبدالنارص  مال  شهید 

عبدالشکور و نواسه مرحوم محمود، در سال ۱۳۷۴ 

ولسوالی  مربوطات  در  بینک  قریه  در  خورشیدی 

دودمان  در  و  آمد  دنیا  به  غور  والیت  چهارسده 

یافت.  پرورش  پرور  شهید  و  دوست  علم  دیندار، 

بودند.  قلم  و  علم  اهل  او  خانواده  اعضای  متام 

شهید خبیب در آوان کودکی در کنار دروس ابتدایی 

و عقیدوی، با پدر بزرگوارش در پیشربد امور زندگی 

نیز همکاری می منود. 

ولسوالی  در  را  اش  مقدماتی  دروس  خبیب  شهید 

گرزیوان والیت فاریاب نزد استادان توانا و برجسته 

خواند، سپس وارد شهر علم و معرفت »هرات« شده 

و برای حسن تربیت و فراگیری لسان عربی شامل 

 ۱۳۹۴ سال  در  ازان  پس  شد.  هرات  دارالعلوم 

»دارالعلوم  عرفان  و  علم  مرکز  وارد  خورشیدی 

پرتالش  و  کوشا  او چون جون  هرات« شد.  عالی 

ممتاز  حیث  به  مدرسه  ساالنه  امتحانات  در  بود 

کسب  با  بعدی  سال  در  سپس  شد.  کامیاب  سوم 

موفقیت بیشرتی، به رتبه ممتاز دوم ارتقا یافت. در 

سال ۱۳۹۶، دوره تکمله را نیز به حیث ممتاز دوم 

به  نیز   ۱۳۹۷ سال  در  خبیب  شهید  منود.  تکمیل 

داد،  دوام  درسخوانی  روند 

اما بنا بر مشکالت پیش آمده 

درس  اینکه  بدون  نتوانست 

مناید،  تکمیل  را  سال  های 

وارد صحنه عمل شد.

شهید خبیب – تقبله الله – در 

حوادث  به  نسبت  تعلم  آوان 

چون  نبود.  اعتنا  بی  جهان 

در عرص حارض فعالیت های 

و  شده  گسرتده  بسیار  دشمن 

ویژه  به  مسلامنان  امور  سائر 

افغانستان  شده  اشغال  کشور 

اند،  گرفته  خود  دست  به  را 

و  علم  اهل  که  است  الزم 

دانش اوضاع کشور و ملت را 

نادیده نگیرند. آنانی که دین را 

دانند در  از سیاست جدا می 

حقیقت مسلامنان را به خودکشی اجتامعی و ملی 

فرا می خوانند.

از اینجاست که خبیب – تقبله الله – رهسپار سنگر 

جهاد شده، تحت زعامت امرای مخلص و فداکار 

به  صداقت  و  اخالص  کامل  با  اسالمی،  امارت 

جهاد و مقاومت آغاز منود.

رسانجام سنت الهی در حق این فرزند فرزانه اسالم 

ناپذیر  خستگی  مبارزه  از  پس  او  و  یافت  تحقق 

مرکز دشمن  بر  وار  مردانه  نتیجه حمله  در  باالخره 

پس  شیندند،  ولسوالی  پشتوکوه  منطقه  در  اجیر 

از  تن  انجام رسانیدن ۱۶  به  و  از رویارویی شدید 

پس  همسنگرانش  از  یکنت  با  همراه  اجیر،  عساکر 

از اسیر شدن در اثر شکنجه دشمن با زمزمه »فزت 

به  و  نوشید  را  الکعبه« جام شیرین شهادت  و رب 

دیدار رب محبوب خود شتافت.

جنازه او در هامن جا با حضور ده ها تن از بزرگان 

امارت اسالمی ادا گردید و در کنار دیگر همسنگران 

شهید، از جمله مجاهد نستوه شهید مال غالم رسول 

کامران، در دیار مسافرت و به دور از خانه در منطقه 

رسی بند ولسوالی شیندند به خاک سپرده شد.

که  زعیم  احمد  مال  محرتم  از  پایان  بی  سپاس  )با 

جزئیات سوانح شهید خبیب را تهیه منودند(.
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اعالمیه اه و ایپم اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان
اعالمیه کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری 

از تلفات ملکی امارت اسالمی افغانستان
به ملت مجاهد و غیور افغانستان !

السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

پیروزی  این  از شام  به هر یکی  از همه چیز،  پیش 

و  گوییم  می  تربیک  را  پروردگار  نرصت  به  بزرگ 

تان  های  دالوری  و  ها  فداکاری  ها،  قربانی  از 

سپاسگزاریم.

پرداخته  شام  را  بزرگ  کامیابی  این  قیمت  یقینا، 

اید، دوشادوش مجاهدین خود ایستاده اید، قربانی 

های جانی و مالی داده اید، زنان و کودکان و متام 

اعضای خانواده را به کام مرگ داده اید، عروسی ها، 

جنازه ها و دیگر مراسم شام مبباردمان شد، خوشی 

تان به غم و غم تان به دو چند تبدیل شد. اما با این 

همه دشواری ها، باز هم وجیبه خود را انجام دادید 

و خود را به این هدف مقدس رسانیدید.

ان شاء الله باور داریم که که این قربانی شام بی جا 

نیست، مسئولیت خود را در دنیا ادا منودید و این 

پیروزی بزرگ نصیب شام شد و در آخرت نیز امید 

پاداش های بزرگی را برای شام داریم.

همچنان پس ازین برای متام ملت خود اطمینان می 

دهیم که تلفات ملکی کاهش قابل توجهی خواهد 

باز  اما  اندازه صفر خواهد رسید.  به  و حتی  یافت 

هم، اگر خدانخواسته واقعه ای رخ می داد و یا بر 

اثر آفات طبعی و حوادث ترافیکی شاهراه ها تلفات 

ملکی رخ می داد، کمیسیون مذکور هامنند گذشته 

می  متعهد  ازان  جلوگیری  و  بررسی  برای  را  خود 

داند.

تلفات  از  جلوگیری  و  شکایات  سمع  کمیسیون 

از  کسی  هر  اگر  که  کند  می  یادآوری  ملکی، 

افغانستان  اسالمی  امارت  مسئولین  و  مجاهدین 

به  تواند  می  جرات  کامل  با  داشت،  شکایت 

کمیسیون ما مراجعه مناید و شکایت های واقعی و 

بجای خود را از طریق شامره های ذیل و ایمیل ذیل 

ثبت کند. والسالم.

امارت اسالمی افغانستان

تلفات  از  جلوگیری  و  شکایات  سمع  کمیسیون 

ملکی

۱۴۴۱/۷/۶هـ ق

۱۳۹۸/۱۲/۱۱هـ ش 2020-03-01م

Molkietalafat.m@yahoo.com : آدرس ایمیل

شامره متاس : ۰۷۰۷۹۱۸۳۸۴

شامره واتساپ : ۰۷۹۴۷۱۷۹۴۶

شامره مخابره : ۵۳۵۷
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اعالمیه امارت اسالمی در مورد تخطی های 
مکرر جهت مقابل از توافقنامه امضا شده با 

امریکا
به تاریخ ۲۹ ماه فربوری سال جاری میالدی، امارت 

ایاالت  با  را  صلح  توافقنامه  افغانستان  اسالمی 

متحده امریکا امضا منود، که سپس شورای امنیت 

سازمان ملل متحد نیز این توافقنامه را تائید کرد و 

جهان نیز آن را ستود و آنرا چهارچوب خوبی برای 

حل معضل افغانستان خواند.

مانده  متعهد  توافقنامه  به  اکنون  تا  اسالمی  امارت 

مقامات  است.  کرده  رعایت  کامال  را  آن  مواد  و 

امریکایی نیز پذیرفته اند که نیروهای امارت اسالمی 

امارت  اند.  کرده  عمل  یافته  انجام  توافقنامه  بر 

بارها  نیز  افغانی  جهات  با  مذاکرات  برای  اسالمی 

آمادگی نشان داده است، تا به حل دامئی و صلح 

رستارسی در کشور برسیم. اما پیش از ان باید طبق 

رها  اسالمی  امارت  زندانیان  هزار  پنج  توافقنامه 

شوند، که متاسفانه تا اکنون به بهانه های مختلف به 

تاخیر افتاده است.

نتیجه  در  آنکه  تا  شده،  امضا  توافقنامه  اساس  به 

مذاکرات بین االفغانی توافق جداگانه ای با جهات 

جانبه  همه  بس  آتش  به  و  نگرفته  صورت  افغانی 

نظامی  مراکز  متام  بر  اسالمی  امارت  ایم،  نرسیده 

باشد  اینکه در مناطق روستایی  از  اداره کابل، اعم 

یا شهری، حمالت انجام داده می تواند، اما امارت 

اسالمی بازهم از این کار دست گرفته است، نه در 

شهرهای بزرگ بر مراکز آنها حمالت انجام داده و نه 

هم مراکز بزرگ نظامی آن ها را مورد عملیات قرار 

داده اند، تنها بر بعضی پوسته های مناطق روستایی 

که مردم ازان بسیار به تکلیف هستند حمالت انجام 

کم  بسیار  گذشته  سال  به  نسبت  هم  آن  که  شده، 

است. اما از جانب امریکایی و همکاران داخلی و 

خارجی آن ها تخطی های علنی در برابر ما صورت 

گرفته، که درج ذیل می باشد:

تا  موجه  غیر  دالیل  به  زندانیان  هزار   ۵ رهایی   –

اکنون به تاخیر افتاده است.

هم  جنگی  ساحات  در  که  مجاهدین  مراکز  بر   –

نیست، مکررا حمالت صورت گرفته است.

– بر جاهای زیادی به شمول مردم ملکی از سوی 

نیروهای امریکایی و داخلی چاپه زده شده.

– در اماکن مردم ملکی حمالت بی مورد درون و 

مبباردمان انجام یافته.

عادی  مجاهدین  بر  ما،  کنرتول  زیر  در ساحات   –

که پهره می کنند یا در حال رفنت در راه می باشند و 

هیچ درگیری هم در ان جا رخ نداده باشد، حمالت 

درون صورت گرفته است.

– در هلمند، قندهار، فراه، قندوز، ننگرهار، پکتیا، 

بدخشان، بلخ و دیگر بخش های کشور رسپیچی 

های زیادی از توافقنامه شده، که ما جزئیات آن را از 

طریق کانال ارتباطی وقت به وقت با امریکایی ها 

رشیک هم ساخته ایم.

چون درین موارد شاهد بی پروای های پیهم هستیم، 

از جهت امریکایی جداً می خواهیم که خودشان هم 

محتویات توافقنامه را رعایت کنند و دیگر همکاران 

شان را نیز به رعایت کامل توافقنامه متوجه بسازند.

هر گونه حمالت، چاپه ها و مبباردمان بر مجاهدین 

امارت اسالمی در عالوه از ساحه و وقت مشخص 

علنی  های  تخطی  و  کننده  تحریک  اعامل  جنگ، 

بی  فضای  یابد،  دوام  ها  تخطی  این  اگر  است، 

اعتامدی به میان می آید و نه تنها به توافقنامه زیان 

می رساند؛ بلکه مجاهدین را نیز به واکنش متقابل 

مجبور می سازد و سطحه جنگ را بلند خواهد برد.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۸/۱۲هـ ق

۱۳۹۹/۱/۱۷هـ ش ــ 5/4/2020م
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گرداننده: ابوعابدبزم شعر و ادب

مــاه تابــان هــدايت

ترانۀ فتح 

آســمــان مــاه  ز  تــابــــان تــر  مــاه 
تــار شــب هـای  دل  در  آذرخــشی 

بــوی گــل آیـد ز نــام اطــهــرش 
کـند افـشانی  پرتــو  نــوری  چو  او 
شد زنده  دل ها  خشــک  کــویر  آن 
او رعد  از  شد  پاره  ظلمت  و  جهل 
جن و  انــسان  محــفل  چــراغ  او 
گفُت یاسین گفت طاها کـردگار
شــعر به  گو  موال  نعت  مهاجر  ای 

فتح ترانۀ  زمان  بگوش  خوانده  جهاد 
از آن زمین که بخون شهید شد رنگین
استعمار بکاخ  آتش  تو  خشم  فگنده 
زینهار بی  رزم  سال  چند  پی  از  تفنگ 
بود تو  استوار  ایمان  از  غافل  که  عدو 
رزم سفینۀ  بسی  را  بال  موج  بدیده 
بقای حاصل این رزم جز به وحدت نیست

جــهان این  فــراز  بـر  رحــمت  ابــر 
بی گـمان  احسان  و  عــدل  آفــتاب 
شــهان از  برتـر  محمــود  و  احــمد 
فــشان ُدر  ایشان  نــور  با  انجــمن 
عیان شد  رحــمت  ابر  بطــحا  ز  تا 

دخــان  از  هـم  مائــده  بــرائــت  از 
زمــان هــر  هــدایت  تــابان  مــاه 
زبـان هر  نعتـش  بهر  آیــد  قاصــر 
تا که شاید شافعت گردد هــمان

تفنگ و تیغ و سنان نیست جز بهانۀ فتح
فتح جوانۀ  سر  آورده  بدر  نورهی  به 
فتح زمانۀ  آمده  ظفر  دور  رسیده 
خروش برکشد اینک به شادیانۀ فتح
نشد حریف تو ای عزم تو نشانۀ فتح
فتح کرانۀ  تا  گرداب  النۀ  قعر  ز 
فتح خانۀ  مباد  تفرق  پذیر  خلل 

محمد داود مهاجر
۲۰ شعبان المعظم ۱۴۴۱ هـ ق

شهید مژده 
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نړۍ پرېوتله 

تماشای بهار

پرېوتله نړۍ  نسکوره  شوه  مرسته  په  رب  د 

وګرځاوۀ نیل  روِد  اهلل  ورته  افغانستان 

د سپین بیرغ د سپین کاروان د سپینو هیلو ښکار شوه

ته سیوري  پګړۍ  سپینې  دې  د  ستا  طالبه  سپینه 

لورېدۀ نه  ژوندون  او  خندا  خوب  یې  مونږ  په  چې  دا 

کړه ښکل  مینه  مینه  په  بچی  یتیم  شهید  هر  د 

لري هیله  تانه  له  ټول  ملت  پرېوتی  دا  اوس 

ولـړزول دماغ  مفتونـه  ورته  ولـس  غـازي 

نهار و  لیل  نکند  تفاوت  که  بامدادی 
شوق از  بنالند  که  آمد  گل  وقت  بلبالن 
دلست خداوند  تنبیه  همه  آفرینش 
وجود دیوار  و  در  بر  عجب  نقش  همه  این 
تسبیح اند در  همه  درختان  و  دریا  و  کوه 
می گویند سحر  مرغان  که  هست  خبرت 
او قدرت  اثر  نبیند  امروز  که  هر 
پیش در  غفلت  سر  بنفشه  چو  آخر  کی  تا 
چوب؟ از  الوان  میؤه  دهد  که  تواند  کی 
غیب حجلٔه  از  گل  داماد  که  آنست  وقت 
عجب نه  آید  طرب  در  اگر  آدمی زاده 
کند باز  دهن  سیراب  غنچٔه  تا  باش 
می آید برون  غنچه  از  گل  که  مژدگانی 
کند شانه  چمن  درختان  گیسوی  باد 
سحر نزدیک  آمده  فرود  الله  بر  ژاله 
بید و  نرگس  و  گل  و  آورد  سمن  بوی  باد 
بردند سعادت  گوی  روان  راست  سعدیا 
برفت لغو  در  که  گرانمایه  عمر  حبذا 
منی خداوند  که  گویم  تو  به  پنهان  درد 

بهار تماشای  و  صحرا  دامن  بود  خوش 
هشیار ای  بنال  تو،  مستی  بلبل  از  کم  نه 
اقرار خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 
دیوار بر  بود  نقش  نکند  فکرت  که  هر 
اسرار این  کنند  فهم  مستمعی  همه  نه 
بردار جهالت  خواب  از  سر  خفته  ای  آخر 
دیدار نبیند  فرداش  که  آنست  غالب 
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
خار از  برگ  صد  گل  برآرد  که  داند  که  یا 
نثار کردند  همه  درختان  که  آید  در  به 
چنار و  بید  و  آمده  رقص  به  باغ  در  سرو 
تتار آهوی  نافٔه  سر  چو  بامدادان 
بهار درختان  بریزند  اقچه  هزار  صد 
اقطار در  بدمد  قرنفل  و  نسرین  بوی 
یار کردٔه  عرق  گلبوی  عارض  چون  راست 
عطار؟ بگشاید  رونق  چه  به  دکان  در 
کجرفتار نرود  منزل  به  که  کن  راستی 
استغفار هزار  رفت  خطا  چه  هر  از  یارب 
اسرار بر  مطلعی  خود  تو  که  نگویم  یا 

پرېوتله نړۍ  زوره  سـر  او  مغـروره  دغـه 

پرېوتله نړۍ  خونخوره  مور  فرعونیانو  د 

پرېوتله نړۍ  توره  دغه  بدرنګه  دغـه 

پرېوتله نړۍ  سرتوره  دا  هیبته  له  ستا 

پرېوتله نړۍ  شوره  هغه  له   ، شر  هـغـه  لـه 

پرېوتله نړۍ  ګوره  ورته  ورکړه  تـبریکي 

پرېوتله نړۍ  وروره  طالبه  ورکوه  الس 

پرېوتله نړۍ  مختوره  ځي  سترګو  ټیټو  په 

اکرام الدین مفتون
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